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Opis projektu:
EBOR rozważa zainwestowanie kwoty wynoszącej maksymalnie PLN 270
mln (równoważność EUR 63 mln) w zakup akcji Banku Millennium S.A. Kwota ta
stanowiłaby maksymalnie 3% kapitału banku oraz głosów na walnym zgromadzeniu z
zastrzeżeniem ustalenia dopuszczalnych warunków, w tym wyceny.
EBOR nabędzie swój udział w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu
(„ABB”), w którym Banco Comercial Portugues zamierza zmniejszyć swój udział w Banku
Millennium S.A. z 65,51% do 50,1%.
W ramach transakcji oczekuje się podpisania umowy ramowej między Banco Comercial
Portugues, Bankiem Millennium S.A. i EBOR w celu spełnienia wymogów EBOR w
zakresie polityki Baniu (wymogów polityki środowiskowej i społecznej oraz polityki w
zakresie nadużyć finansowych i korupcji) oraz nominacji niezależnego kandydata na członka
Rady Nadzorczej.
Wpływ na proces transformacji:
Operacja przyczyni się do poszerzenia struktury właścicielskiej Banku Millennium S.A. o
większą bazę inwestorów instytucjonalnych w ramach procesu przyspieszonego budowania
księgi popytu, a jednocześnie potwierdzi przyszłe perspektywy banku w ramach jego strategii
rozwoju.
W trudnej sytuacji geopolitycznej uczestnictwo EBOR może ustabilizować bazę
akcjonariuszy banku, pomóc w rozwoju rynku kapitałowego dzięki procesowi ABB oraz
ulepszyć strukturę ładu korporacyjnego banku.
Klient:
Bank Millennium S.A. jest szóstym, co do wielkości, bankiem komercyjnym w Polsce pod
względem aktywów z udziałem w rynku równym 5,2%. Bank Millennium S.A. jest notowany
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jego większościowym udziałowcem jest
Banco Comercial Portugues (65,51%), który jest drugim, co do wielkości, bankiem w
Portugalii. Bank Millennium koncentruje się głównie na małych klientach korporacyjnych i
rynku masowym oraz zamożnych klientach detalicznych.

Finansowanie przez EBOR:
Kwota wynoszącej maksymalnie 270 mln PLN (równowartość EUR 63 mln) w zakup akcji
Banku Millennium
Całkowity koszt projektu:
Maksymalnie PLN1,365 milionów (równowartość EUR 317 milionów)
Kategoryzacja ze względu na skutki dla środowiska:
Kategoria F1. Bank Milenium w ramach aktualnych projektów stosuje się do przepisów PR
2, 4 i 9 oraz będzie zobowiązany do realizacji Procedur Środowiskowych i Społecznych
(E&S Procedures) obowiązujących przy udzielaniu kredytów korporacyjnych. Bank
Millenium będzie też zobowiązany do składania EBORowi rocznych sprawozdań
środowiskowych i społecznych.
Współpraca techniczna:
Brak
Kontakt z Klientem:
Karina Saroukhanian, Senior Banker, Financial Institutions Group, EBRD –
saroukhk@ebrd.com

Możliwości współpracy:
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472, Email: procurement@ebrd.com
Zapytania ogólne:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
Informacja publiczna (PIP):
PIP reguluje sposób EBOR ujawniania/ publikowania informacji przez EBOR oraz sposób
konsultowania ze swoimi udziałowcami metod promowania większej świadomości i lepszego
rozumienia strategii, polityki i działań.
Pełny tekst PIP (pls include the link here)
Procedury Skarg i Zażaleń (PCM):
EBOR opracował Procedury skarg i zażaleń (Project Complaint Mechanism -PCM), aby
stworzyć możliwość niezależnego przeglądu skarg od jednej lub więcej osób lub od
organizacji. Chodzi o skargi dotyczące projektów Banku, które rzekomo powodują, lub

mogłyby spowodować szkody. Zasady i przepisy dotyczące PCM można znaleźć na stronie:
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf.
Wszystkie skargi i zażalenia składane w ramach PCM muszą być zgłoszone w ciągu 12
miesięcy od daty ostatniej wypłaty środków przez EBOR.
Z osobą odpowiedzialną za PCM można się skontaktować przez e-mail: pcm@ebrd.com.
Jeśli macie Państwo wątpliwości, co do procedur lub terminów, w jakich należy składać
zażalenia, prosimy o kontakt z odpowiednim Biurem Regionalnym EBORu.

