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Raport bieżący nr 15/2010 

 
 
Temat: Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po IV kwartale 
2009 roku 
 

W IV kwartale 2009 r. Bank Millennium odnotował dalszą poprawę wyniku z działalności 

podstawowej, czemu towarzyszyły: wyraźny wzrost pozostałych przychodów pozaodsetkowych 

oraz pozytywne efekty programu redukcji kosztów. Grupa Banku Millennium osiągnęła w IV 

kwartale zysk netto w wysokości 67,5 mln zł, co w efekcie pozwoliło jej zamknąć rok 2009 

zyskiem netto w wysokości 1,5 mln zł.  

 

W dniu 3 grudnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zaakceptowało 

plan podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji z prawem poboru, którą skutecznie zrealizowano 

w dniu 8 lutego 2010 roku. Banco Comercial Portugues, główny udziałowiec posiadający 65,5% akcji 

Banku, w pełni skorzystał ze swoich praw poboru. Pozostała część emisji została w pełni objęta przy 

niemal 4-krotnej nadwyżce popytu na akcje, dostępne akcjonariuszom mniejszościowym. W wyniku 

podwyższenia kapitału zarówno Grupa jak i Bank wzmocnią swoje współczynniki wypłacalności, co 

wesprze realizację nowej strategii biznesowej na lata 2010-2012 (ogłoszonej 6 listopada 2009 roku). 

 

Wyniki emisji akcji z prawem poboru, zrealizowanej 8 lutego 2010 r., przedstawiają się 

następująco: 
Wyniki emisji Ilość  

zapisów 
Ilość akcji 

subskrybowanych 
Wskaźnik 
alokacji   

(%) 

Akcje 
przydzielone 

Zapisy podstawowe 6 410 361 796 921 99,4 361 796 921

Zapisy dodatkowe 804 360 425 723 0,6 2 138 112

Razem przydzielono akcji serii L 100 363 935 033

 

Przy uwzględnieniu wpływów z nowej emisji akcji, współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 

2009 r. obliczony na zasadzie pro-forma (zakładając te same aktywa ważone ryzykiem) wyniósłby 

14,7% (a współczynnik kapitału podstawowego: 12,2%). Nawet bez wpływów z tytułu tej emisji, 

skonsolidowany współczynnik wypłacalności pozostaje na komfortowym poziomie 11,3%, a 

współczynnik kapitału podstawowego (Tier 1, czysty kapitał podstawowy) na poziomie 8,9%.  
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Główne wskaźniki wypłacalności (w %) Pro-forma* 31.12.2009 30.09.2009 31.12.2008 

Współczynnik wypłacalności (skonsolidowany) 14,7 11,3 11,4 10,2

Współczynnik kapitału podstawowego (skons.) 12,2 8,9 8,7 7,9

(*) Współczynniki pro-forma: na podstawie danych bilansowych z grudnia 2009 r., ale z uwzględnieniem emisji 
akcji z prawem poboru, zrealizowanej w lutym 2010 r.  

  

 

a) Rachunek wyników Grupy po IV kwartale 2009 r. 

 

Przychody operacyjne  
(mln zł) 

IV kw 2009 
 

III kw 
2009 

 

Zmiana 
kw/kw 

2009 
 

2008 
 

Zmiana 
r/r 

Wynik z tytułu odsetek * 205,7 188,9 +8,9% 691,1 1 135,1 -39,1%

Wynik z tytułu prowizji 139,3 122,0 +14,1% 493,8 472,0 4,6%

Pozostałe przychody 
pozaodsetkowe ** 

72,0 5,3 +1265% 268,9 241,5 11,4%

Przychody operacyjne 417,0 316,2 +31,9% 1 453,9 1 848,6 -21,4% 

(*) Dane pro-forma: Wynik z tytułu odsetek zawiera marżę na wszystkich instrumentach pochodnych. 
Poczynając od 1 stycznia 2006 Bank zaczął stosować rachunkowość zabezpieczeń do połączenia walutowych 
kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, depozytów złotowych o zmiennej stopie procentowej 
oraz powiązanych swapów walutowo-procentowych. (Od 1 kwietnia Bank objął zasadami rachunkowości 
zabezpieczeń także swapy walutowe). Począwszy od wspomnianej wyżej zmiany, marża z tych operacji jest 
odzwierciedlona w wyniku z odsetek. Ponieważ jednak rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całego 
portfela, denominowanego w walucie obcej, Bank przedstawia dane pro-forma w zakresie wyniku z odsetek, 
obejmujące wszelkie odsetki z instrumentów pochodnych, podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marży 
(92,6 mln zł w 2009 r. i 200,4 mln zł w roku 2008) jest ujęta w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. 
Zdaniem Banku umożliwia to lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu 
widzenia. 

(**) w tym „pozostałe przychody i koszty operacyjne” netto 
 

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) po silnym wzroście w ciągu III kwartału 2009 r., kontynuował 

pozytywny trend, rosnąc o 8,9% w ciągu IV kwartału 2009 r., do poziomu 205,7 mln zł. Niższe 

tempo wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału wynikało z pewnego zaostrzenia konkurencji 

na rynku depozytów, widocznego od jesieni ubiegłego roku. Łączna marża odsetkowa netto (na 

aktywach pracujących) wzrosła w ciągu IV kwartału z 1,8% do 1,9%, w tym marża na kredytach 

wzrosła z 2,8% do 3,0%.  

 

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) za cały rok 2009 wyniósł 691,1 mln zł i znalazł się na poziomie 

o 39% niższym, niż w 2008 r., kiedy to marża odsetkowa netto utrzymywała się powyżej poziomu 

3%.  

 

Wynik z tytułu prowizji osiągnął w IV kwartale 139,3 mln zł , co oznacza jego wyraźny wzrost o 

14,1% kwartalnie, czyli w tempie podobnym, jak w poprzednim kwartale. Wyższe opłaty, 

związane z kartami płatniczymi i rachunkami, będące efektem korekty cen dokonanej w sierpniu 

2009 r., były głównym źródłem wzrostu. Również fundusze inwestycyjne oraz inne produkty 
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inwestycyjne, dystrybuowane przez Grupę, przyczyniły się do tego wzrostu. W ciągu roku 2009 

Bank Millennium zrekompensował z nadwyżką niekorzystny wpływ opłat związanych z funduszami 

inwestycyjnymi i innymi produktami inwestycyjnymi, silnym wzrostem w obszarze innych źródeł 

opłat i prowizji. Wynik z tytułu prowizji w całym 2009 r. wyniósł 493.8 mln zł i był o 4.6% wyższy, 

niż w ciągu 2008 roku.  

 

Pozostałe przychody pozaodsetkowe wyniosły w IV kwartale 72 mln zł, co oznacza ich znaczną 

poprawę w porównaniu z poprzednim kwartałem dzięki dobremu wynikowi z instrumentów 

finansowych. 

 

Przychody operacyjne ogółem Grupy wyniosły w IV kwartale 417,0 mln zł, co oznacza ich bardzo 

wysoki - na poziomie 31,9% - wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału. W ciągu całego roku 

2009 całkowite przychody operacyjne wyniosły 1.454 mln zł i były o 21,4% niższe, niż w 2008 r., 

głównie z powodu niższych marż odsetkowych.  

 
Koszty operacyjne  
(mln zł) 

IV kw 
2009 

 

III kw 
2009 

 

Zmiana 
kw/kw 

2009 
 

2008 
 

Zmiana  
r/r 

Koszty osobowe 107.3 121.0 -11.3% 470.7 609.0 -22.7%

Koszty administracyjne 113.4 121.3 -6.5% 472.0 510.2 -7.5%

Amortyzacja* 19.8 20.4 -2.8% 80.2 72.6 10.6%

Koszty operacyjne razem 240.5 262.6 -8.4% 1022.9 1191.7 -14.2%

(*) w tym utrata wartości aktywów niefinansowych 
 
Koszty ogółem w IV kwartale 2009 r. wyniosły 240,5 mln zł, co oznacza  ich  znaczący spadek, o 

8,4% , w stosunku do poprzedniego kwartału. Koszty w całym roku 2009 wyniosły 1.022,9 mln zł , 

czyli były o 14,2% niższe niż w 2008 r. Oznacza to, że Bank przekroczył cele związane z redukcja 

kosztów założone na rok 2010.  

 
Koszty osobowe spadły o 11,3% w stosunku do III kwartału 2009 roku z powodu niższej liczby 

pracowników oraz niższych premii, wynikających ze słabszych wyników w roku 2009. Całkowita 

liczba pracowników w Grupie spadła o 804 etaty w porównaniu do stanu z grudnia 2008 roku i 

wyniosła na koniec roku 6.245 etaty. Koszty osobowe w całym 2009 roku spadły o 22,7% w 

stosunku do 2008 roku. 

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia w Grupie Banku Millennium: 

 
Struktura zatrudnienia (etaty) 31.12.2009 31.12.2008 Zmiana 

Bank Millennium S.A. 5 862 6 618 -11,4% 

Podmioty zależne 383 431 -11,1% 

Grupa Banku Millennium ogółem 6 245 7 049 -11,4% 
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Koszty administracyjne również spadły w ciągu IV kwartału 2009 r. o 6,5% pomimo wyższych 

kosztów marketingowych. Było to możliwe dzięki inicjatywom oszczędnościowym, skutecznie 

zrealizowanym w wielu różnych obszarach działania Banku. W ujęciu rocznym, pozostałe koszty 

administracyjne zostały zredukowane o 7,5%. Wyłączając stałe koszty eksploatacyjne, które wzrosły 

ze względu na wyższą, średnią liczbę oddziałów oraz wyższe opłaty z tytułu Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, koszty administracyjne spadły o 23,9%. Największe oszczędności osiągnięto w 

obszarze informatyki, podróży służbowych, sprzętu i materiałów biurowych, eksploatacji 

samochodów, doradztwa i bankomatów. 

 
Amortyzacja (wraz z odpisami na utratę wartości aktywów niefinansowych) spadła o 2,8% w ciągu 

IV kwartału, ale wzrosła o 10,6% w całym roku 2009, w porównaniu do 2008, ze względu na 

większą sieć oddziałów.  

 

Wskaźnik koszty/dochody po IV kwartale 2009 r. wyniósł 70,4% (narastająco za cały rok) i był 

wyższy w porównaniu z rokiem 2008 (64,5%), ponieważ spadek kosztów nie w pełni 

zrekompensował niższe przychody. 

 

Rezerwy z tytułu utraty wartości pozostawały pod wpływem ogólno rynkowego trendu spadku 

jakości kredytów dla przedsiębiorstw, a ostatnio także, kredytów dla klientów indywidualnych. 

Rezerwy ogółem, utworzone w IV kwartale 2009 r., wyniosły 91,3 mln zł, czyli były znacząco 

mniejsze, niż w poprzednim kwartale, w którym to Bank zawiązał dodatkowe rezerwy na utratę 

wartości zaangażowań korporacyjnych. Większość nowych rezerw związana została na kredyty 

detaliczne, przede wszystkim gotówkowe.  

 

Całkowita kwota odpisów na utratę wartości w Grupie Banku Millennium w 2009 roku wyniosła 436,1 

mln zł. Chociaż jest to kwota znacznie wyższa niż w roku 2008, to po uwzględnieniu odpisów na 

utratę wartości utworzonych poprzez wynik handlowy: 152 mln zł w 2008 roku (zawiązanie rezerw) i 

minus 14,5 mln zł w roku 2009 (odwrócenie rezerw) – odpisy ogółem w odniesieniu do średniej 

wartości kredytów netto wzrosły w ciągu roku ze 110 pb do 123 pb. 

 

Grupa Banku Millennium zamknęła rok 2009 zyskiem netto w wysokości 1,5 mln zł (84,1 mln zł w 

ujęciu nieskonsolidowanym).  
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b) Wyniki biznesowe po IV kwartale 2009 roku 

 

Strukturę depozytów Grupy po IV kwartale 2009 i 2008 r., w podziale na segmenty, pokazuje 

poniższa tabela:  

 

Fundusze klientów 31.12.2009 30.09.2009 31.12.2008 Zmiana (%) 

(w mln zł)    kw/kw r/r 

Depozyty osób fizycznych * 20 043 20 865 22 328 -3.9% -10.2% 

Depozyty przedsiębiorstw i 

sektora publicznego 11 778 9 805 9 488 20.1% 24.1% 

Depozyty ogółem 31 821 30 671 31 815 3.8% 0.0%

Produkty inwestycyjne 3 493 2 990 2 404 16.8% 45.3%

Fundusze klientów ogółem 35 314 33 661 34 219 4.9% 3.2% 

* w tym obligacje detaliczne emitowane przez Bank i depozyty w formie polis ubezpieczeniowych  

 

Depozyty ogółem Grupy Banku Millennium, po spadku w poprzednim kwartale, wzrosły o 3,8% w 

stosunku do września 2009 roku, osiągając na koniec grudnia 31.821 mln zł. Był to głównie efekt 

silnego, o 20% kwartał do kwartału, wzrostu depozytów przedsiębiorstw. 

 

Równocześnie Grupie udało się zwiększyć wartość funduszy inwestycyjnych w ciągu IV kwartału o 

16%, czyli o 339 milionów zł. Fundusze klientów ogółem, w tym fundusze inwestycyjne i produkty 

inwestycyjne podmiotów zewnętrznych, osiągnęły wartość 35.314 mln zł na koniec roku, co oznacza 

wyraźny 4,9% wzrost w ciągu ostatniego kwartału i 3,2% wzrost w ciągu roku. 

 

Strukturę i ewolucję kredytów i pożyczek dla Klientów Grupy Banku Millennium w podziale na 

najważniejsze typy kredytów ukazuje poniższa tabela: 

 

Kredyty I pożyczki dla Klientów 31.12.2009 30.09.2009 31.12.2008 Zmiana (%) 

(w  mln zł)     kw/kw r/r 

Kredyty dla gospodarstw domowych 24 810 25 024 24 629 -0.9% 0.7% 

 - kredyty hipoteczne 21 913 22 163 22 162 -1.1% -1.1% 

 - pozostałe 2 897 2 861 2 467 1.2% 17.4% 

Kredyty dla przedsiębiorstw 8 675 8 679 9 120 0.0% -4.9% 

 - leasing 3 195 3 320 3 643 -3.8% -12.3% 

 - pozostałe  5 480 5 359 5 477 2.3% 0.1% 

Razem kredyty i pożyczki klientów 33 485 33 703 33 748 -0.6% -0.8% 

Wskaźnik kredytów do depozytów * 100.4 102.3 102.6   
(*) uwzględnia zobowiązania (obligacje) z tytułu sekurytyzacji leasingu, obligacje dla klientów 
detalicznych oraz transakcje repo z klientami 
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Po stronie kredytów wartość portfela ogółem pozostawała na podobnym poziomie, jak w 

poprzednim kwartale: 33.485 mln zł (-0,6% kw/kw) z czego niższa była wartość portfela kredytów 

detalicznych natomiast portfelem kredytów dla przedsiębiorstw wykazywał stabilny poziom. W 

ujęciu rocznym wartość portfela kredytów ogółem nie uległa zasadniczym zmianom (spadek o 

0,8%), przy czym pożyczki konsumpcyjne wykazały się najwyższą stopą wzrostu (+17,4%), zaś 

kredyty hipoteczne pozostały na prawie niezmienionym poziomie (-1,1% r/r). 

 

Portfel leasingowy, na który istotny wpływ miało spowolnienie gospodarcze, obniżył się w ciągu 

całego roku o 12,3%, i osiągnął wartość 3.195 mln zł na koniec IV kwartału 2009 roku. Pozostałe 

kredyty udzielone przedsiębiorstwom (bez leasingu) osiągnęły wartość 5.480 mln zł, co oznacza 

2,3% wzrost w ujęciu kwartalnym i niewielką zmianę w ujęciu rocznym. Łącznie kredyty dla 

przedsiębiorstw spadły o 4,9% w ciągu roku. 

 

Sytuacja w zakresie płynności, mierzona wskaźnikiem kredytów do depozytów (zgodnie z 

definicją w powyższej tabeli), ustabilizowała się w drugiej połowie 2009 roku na poziomie około 

100% (100,4% na koniec 2009 roku). W listopadzie EBOR przyznał bankowi 5-letni kredyt w 

wysokości 100 mln  Euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Bank w dalszym 

ciągu odnawiał swój portfel swapów walutowych na lepszych warunkach niż panujące w pierwszej 

połowie 2009 roku, obniżając średni koszt i wydłużając okresy zapadalności tych transakcji. 

 

 

 

c) Jakość kredytów  

 

Ewolucję głównych wskaźników jakości portfela kredytów Grupy ciągu całego roku 2009 i IV 

kwartału tego roku prezentuje poniższa tabela:  

 

Wskaźniki jakości portfela ogółem 31.12.2009 30.09.2009 31.12.2008 

Kredyty z utratą wartości ogółem (w mln zł) 2 033 1 851 1 163

Kredyty przeterminowane ponad 90 dni (w mln zł) 885 807 289

Rezerwy ogółem (w mln zł) * 1 106 1 053 749

(*) W 2009 roku Grupa dokonała spisania należności w ciężar rezerw w kwocie 74 mln zł 
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Ewolucję kwartalną jakości portfela kredytowego z podziałem na główne typy kredytów prezentuje 

poniższa tabela:  

  

Wskaźnik kredytów 
Przeterm. > 90 dni 

Wskaźnik kredytów 
z utratą wartości 

Pokrycie rezerwami 
kredytów z utratą 

wartości  Typy kredytów 
31/12/09 30/09/09 31/12/09 30/09/09 31/12/09 30/09/09 

Kredyty hipoteczne 0.3% 0.2% 0.7% 0.6% 88% 93% 

Pozostałe kredyty dla 
osób fizycznych 8.7% 7.4% 10.3% 9.1% 92% 89% 

Leasing 2.5% 3.1% 15.1% 13.4% 27% 31% 

Pozostałe kredyty dla 
przedsiębiorstw 7.7% 7.2% 17.5% 16.6% 51% 55% 

Portfel kredytowy 
ogółem 2.6% 2.3% 5.9% 5.3% 54% 57% 

 

 

Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów ogółem wyniósł 5,9% na koniec grudnia 

2009 roku, co oznacza wzrost o 0,6 p.p. od końca III kwartału 2009 roku. To pogorszenie się 

jakości kredytu było zgodne z ogólnym trendem w polskim systemie bankowym obserwowanym w 

IV kwartale 2009 roku. Zmiana jakości aktywów Grupy nie była tak widoczna, jeśli uwzględnić 

opóźnienia w spłacie zadłużenia: wskaźnik kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni wzrósł z 

2,3% do 2,6%. 

 

Portfel hipoteczny nadal charakteryzuje się dobrą jakością. Wskaźnik kredytów z utratą wartości na 

koniec IV kwartału wynosił 0,7% (a jedynie 0,3% w kategorii przeterminowanych o ponad 90 dni). 

Bardziej widoczny był spadek jakości pożyczek konsumpcyjnych (10,3% na koniec IV kwartału 2009 

roku), co było typowe dla sektora bankowego w Polsce w IV kwartale 2009 roku. W ujęciu 

absolutnym wartość pożyczek konsumpcyjnych z utratą wartości zwiększyła się w analizowanym 

okresie o 45 mln zł. 

 

W portfelu leasingowym poprawę pod względem obsługi zadłużenia odzwierciedlał spadek wartości 

kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni (o 24 mln zł) i spadek wskaźnika tych kredytów z 3,1% 

do 2,5% w trakcie IV kwartału 2009 roku. Jednakże, kredyty z utratą wartości ogółem wzrosły w IV 

kwartale 2009 roku o 41 mln zł powodując wzrost udziału kredytów z utratą wartości do 15,1%. 

Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw (inne niż leasing) zanotowały pogorszenie jakości w IV 

kwartale 2009 r., podobnie jak to miało miejsce w przypadku całego sektora bankowego w Polsce. 

W tym jednak przypadku, kredyty przeterminowane o 90 dni rosły wolniej (o 39 mln zł) niż kredyty z 

utratą wartości ogółem (o 74 mln zł), a udział tych kredytów w stosunku do kredytów ogółem 

osiągnął odpowiednio 7,7% i 17,5% na koniec IV kwartału 2009 r. (gdyby nie ekspozycje na walutowe 
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instrumenty pochodne, współczynnik kredytów z utratą wartości dla pozostałych przedsiębiorstw 

pozostawałby na poziomie ok. 13%).  

 

Jeśli chodzi o wskaźnik pokrycia rezerwami, to całkowite pokrycie portfela kredytów z utratą 

wartości wszystkimi rezerwami wyniosło 54% na koniec IV kwartału 2009 r., co oznacza spadek o 3 

punkty procentowe w porównaniu z końcem III kwartału 2009 r.. W przypadku kredytów 

konsumpcyjnych wskaźnik pokrycia rezerwami zwiększył się w trakcie IV kwartału i pozostaje na 

bardzo wysokim poziomie 92%. Wskaźnik pokrycia rezerwami kredytów hipotecznych, które mają 

najwyższą wartość zabezpieczenia, był również wysoki i wyniósł 88%. Niższy wskaźnik pokrycia 

rezerwami wystąpił w przypadku pozostałych (tj. innych niż leasing) kredytów dla przedsiębiorstw 

(o 4 p.p.). Wynikał on ze stosowania przez Bank ostrożnych kryteriów dotyczących klasyfikacji 

kredytów z utratą wartości, choć nie pociągało to konieczności znacznego zwiększania związanych z 

tym rezerw. 

 

Uwzględniwszy wskaźnik pokrycia rezerwami na utratę wartości wyłącznie w odniesieniu do 

kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni, zauważalne są wyższe poziomy tego wskaźnika, 

zwłaszcza w przypadku portfela przedsiębiorstw: 134% w przypadku leasingu, 95% w przypadku 

pozostałych kredytów dla przedsiębiorstw, natomiast 93% w przypadku całego portfela 

kredytowego. 

 

 

d) Główne ratingi i wskaźniki giełdowe 

 

Rok 2009, po ostrych spadkach pod koniec 2008 roku, przyniósł zdecydowane wzrosty na polskim 

rynku kapitałowym. Index WIG przez cały 2009 rok zyskał 47%, natomiast WIG Banki wzrósł o 34%. 

Index mWIG40, który obejmuje akcje Banku Millennium, wykazał się również dynamicznym 

rocznym wzrostem - o 55%. W tym samym okresie kurs akcji Banku Millennium znacznie wzrósł - o 

67%. 

 

 

Wskaźniki giełdowe 31.12.2009 30.09.2009 31.12.2008 Roczna 
zmiana (%) 

  Kwartalna 
zmiana (%) 

Liczba akcji (w tys.) 849 182 849 182 849 182 -  -  

Dzienne obroty (w tys. zł) 8 750 - 10 652 -17,9% -  

Cena akcji Banku ( zł)  4,80 4,55 2,88 66,7% 5,5% 

Wycena rynkowa (w mln zł)  4 076 3 864 2 446 66,7% 5,5% 

WIG - główny indeks 39 986 37 580 27 229 46,9% 6,4% 

WIG Banki 5 869 5 182 4 391 33,7% 13,3% 

mWIG 40 2 346 2 259 1 511 55,2% 3,9% 
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Poniższa tabela zawiera bieżące oceny ratingowe przyznane Bankowi Millennium przez dwie 

wiodące agencje ratingowe. W trakcie IV kwartału 2009 roku nie było żadnych zmian w ratingu 

Banku w porównaniu z końcem III kwartału 2009 roku. 

 

Typ ratingu FITCH  MOODY’S  

Długoterminowy rating 
depozytowy/IDR 

A  
(stabilna perspektywa) 

Baa2  
(negatywna perspektywa) 

Krótkoterminowy rating depozytowy F-1  Prime-3 

Rating siły finansowej C/D  
(stabilna perspektywa) 

D  
(stabilna perspektywa) 

Rating wsparcia 1 b.d 
 

 

 
Zastrzeżenie prawne: 
 

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania 
zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie 
stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
 
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej 
akcji serii L Banku z prawem poboru oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 11 stycznia 2010 r. został zatwierdzony przez 
Komisję Nadzoru Finansowego oraz jest dostępny na stronie internetowej Banku 
(www.bankmillennium.pl) oraz na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. 
(www.millenniumdm.pl). 
 
Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na 
terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne 
rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub 
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały 
i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 
1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót 
papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za 
wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w 
Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku 
rejestracyjnego. 
 
Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do 
nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym 
raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby 
nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju 
kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu 
na terytorium Kanady lub Japonii. Informacje zawarte w załączonym raporcie nie stanowią oferty 
sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub 
Japonii. 

 9


	Raport bieżący nr 15/2010
	Zastrzeżenie prawne:


