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AGOSTO DE 2017

ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES

A DECISÃO DE ADMISSÃO À COTAÇÃO SIGNIFICA QUE A AUTORIDADE COMPETENTE
CONSIDERA O PEDIDO DE ADMISSÃO PROCEDENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, MAS
NÃO ENVOLVE POR PARTE DELA, QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE QUANTO À
EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA ENTIDADE EMITENTE, À SUA
FIABILIDADE OU À QUALIDADE DOS VALORES MOBILIÁRIOS EM CAUSA, NEM QUANTO À
SUFICIÊNCIA, OBJECTIVIDADE, VERACIDADE E ACTUALIDADE DA INFORMAÇÃO PRESTADA
ATRAVÉS DO PROSPECTO.

A PRESENTE EMISSÃO FOI ORGANIZADA E LIDERADA PELO BANCO NACIONAL DE
INVESTIMENTOS, S.A., NÃO LHE TENDO SIDO ATRIBUÍDA NOTAÇÃO DE RATING POR UMA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EFEITO.

Prospecto
Admissão à Cotação de Acções da Zero Investimentos

Página 2

Ìndice
INFORMAÇÕES PRELIMINARES ................................................................... 5
CAPÍTULO I ........................................................................................ 6
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO E PELA AUDITORIA
DE CONTAS ........................................................................................ 6
1.1

RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO ............................................................................... 7

1.2

O AUDITOR INDEPENDENTE .......................................................................................... 7

CAPÍTULO II ....................................................................................... 8
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO E ÀS OBRIGAÇÕES QUE SÃO
OBJECTO DO PEDIDO DE ADMISSÃO ............................................................ 8
2.1.

FINALIDADE DE ADMISSÃO À COTAÇÃO ..................................................................... 9

2.2.

DELIBERAÇÕES E AUTORIZAÇÃO DA EMISSÃO DAS ACÇÕES .................................. 9

2.3.

MONTANTE GLOBAL E NATUREZA DOS VALORES MOBILIÁRIOS A ADMITIR ....... 9

2.4.

DIREITOS INERENTES ÀS ACÇÕES ................................................................................ 9

2.5.

DIREITO AO PAGMENTO DE DIVIDENDOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES............... 11

2.6.

TRANSMISSÃO DE TÍTULOS ......................................................................................... 11

2.7.

DIREITOS DE PREFERÊNCIA ......................................................................................... 11

2.8.

REGIME FISCAL .............................................................................................................. 12

2.9.

DATA PREVISTA PARA ADMISSÃO À COTAÇÃO ....................................................... 12

2.10.

VALORES MOBILIÁRIOS ADMITIDOS À COTAÇÃO ................................................ 12

2.13. OFERTAS PÚBLICAS DE SUBSCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA
EMITENTE OU POR PARTICIPADAS ........................................................................................ 12
CAPÍTULO III ..................................................................................... 13
INFORMAÇÃO DE CARÁCTER GERAL RELATIVAS À ENTIDADE .............................. 13
3.1. IDENTIFICAÇÃO, DURAÇÂO E OBJECTO SOCIAL ........................................................ 14
3.2. LEGISLAÇÃO QUE REGULA A ACTIVIDADE DA ZERO ................................................. 14
3.3. MONTANTE DO CAPITAL SUBSCRITO E CATEGORIAS ............................................... 14
3.4. MODIFICAÇÕES DO CAPITAL SOCIAL E DIREITOS ESPECIAIS ................................... 15
3.5. INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DIRECÇÃO ....... 15
3.6. REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS......................................................................... 16
3.7. ACÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIDADE ............... 16
3.8. ESQUEMAS DE PARTICIPAÇÕES DO PESSOAL ............................................................. 16
3.9. PESSOAS SINGULARES OU COLECTIVAS COM POSIÇÃO DE CONTROLO ................ 17
3.10. ACÇÕES PRÓPRIAS ......................................................................................................... 17
Prospecto
Admissão à Cotação de Acções da Zero Investimentos

Página 3

CAPÍTULO IV ..................................................................................... 18
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA ENTIDADE EMITENTE ....................... 18
Imagem Parque Empresarial de Muntanhana – Projecto da Empreendimentos de
Moçambique ..................................................................................... 18
4.1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES................................................................................................ 19
4.2. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES............................................................................................... 22
4.3.PESSOAL EFECTIVO........................................................................................................... 22
4.4. LICENÇAS, PATENTES E CONTRATO ............................................................................ 23
4.5. ACONTECIMENTOS EXCEPCIONAIS ............................................................................... 23
4.6. POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ................................................. 23
4.7. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS OU ARBITRAIS ................................................................ 23
4.9. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS .......................................................................................... 24
CAPÍTULO V ...................................................................................... 25
PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA ZERO ........................... 25
5.1.
5.1.1.

BALANÇO, DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ..................................................... 26
Balanço a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 ...................................................... 26

5.1.2. Demonstração de Resultados do Exercício findo em 31 de Dezembro
de 2016 e 2015......................................................................................................................... 26
Análise dos indicadores de desempenho............................................................................ 27
5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM31 DE
DEZEMBRO DE 2016 E 2015 ................................................................................................... 28
5.4 PARTICIPAÇÕES NOUTRAS SOCIEDADES ....................................................................... 28
5.5 SOCIEDADES COM PARTICIPAÇÕES SUPERIORES A 50% ............................................ 29
5.6

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DAS PARTICIPACOES SOCIAIS DA ZERO .............. 29

5.7 RESPONSABILIDADES PARA COM TERCEIROS ............................................................... 29
PRESPECTIVAS FUTURAS ....................................................................... 30
6. PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS ................................................. 31
CAPÍTULO VII .................................................................................... 33
RELATÓRIO DE AUDITORIA ..................................................................... 33
7.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE ............................................. 34

Prospecto
Admissão à Cotação de Acções da Zero Investimentos

Página 4

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

a) Denominação Social da Entidade Eminente
A entidade emitente denomina-se juridicamente por ZERO INVESTIMENTOS, S.A.
b) NUIT:400 362 173
c) Menções Legalmente Obrigatórias nas Publicações da Emitente
ZERO INVESTIMENTOS, S.A
Capital Social: MT 13.557.500,00
Sede: Rua da Resistência, Nr.08, R/C, Distrito de Marracuene
Matrícula na Conservatória do Registo Entidades Legais – nº 100294796
d) Natureza do Prospecto
Prospecto de admissão à cotação na BVM – Bolsa de Valores de Moçambique das Acções
da Zero Investimentos, S.A, por subscrição pública.
e) Número, Natureza, Forma de Representação e Valor Nominal dos Valores
Mobiliários a Admitir
Os valores mobiliários a admitir à cotação na BVM são constituídos por 13.557.500 (Três
e Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos) de acções ordinárias ao
portador, escriturais, valor nominal unitário de MZN 1,00, representativas da totalidade
das acções e de 100% do capital social da Sociedade.
f) Data de Elaboração do Prospecto
Este prospecto foi elaborado em Agosto de 2017.
g) Operador de Bolsa que Patrocina o Pedido
O presente pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique é
patrocinado pelo Banco Nacional de Investimentos, S.A., na sua qualidade de Operador
de Bolsa.
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CAPÍTULO I
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO
PROSPECTO E PELA AUDITORIA DE CONTAS

Imagem da entrada do Centro de Negócios de Marracuene
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1.1

RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Decreto-Lei
n.º 4/2009, de 24 Julho (Código do Mercado de Valores Mobiliários), no Regulamento n.º
1/GPCABVM/2010, de 27 de Maio (regula o Processo de Admissão à Cotação de Valores
Mobiliários) e demais legislação aplicável, declarando os seus responsáveis que, os
elementos neles inscritos estão de acordo com os factos e que não existem omissões
que possam alterar o seu significado, responsabilizando-se assim, pela suficiência,
veracidade, objectividade e actualidade das informações nele contidas à data da sua
publicação.

São responsáveis pelo presente Prospecto:


ZERO INVESTIMENTOS, SA., enquanto entidade Emitente e;



Os Membros do Conselho de Administração da ZERO INVESTIMENTOS, SA:

Presidente

João Das Neves Cajada

Administrador

Gabriel Agostinho Fernandes Vicente

Administrador

Álvaro Simões

Administrador

Neto José Matessane

Administradora

Beleza Zita Fernandes Rungo

A Fiscal Única da ZERO, à data de aprovação das contas de 31 de Dezembro de 2016,
relativamente aos elementos por si aprovados e/ou certificados a seguir indicada:
Fiscal Única - Teresa Bernardo Magalhães Pinto
1.2

O AUDITOR INDEPENDENTE

O relatório de auditoria das demonstrações financeiras relativa ao exercício 2016 foi
realizado pelo auditor independente ERNST & YOUNG.
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CAPÍTULO II
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO E ÀS
OBRIGAÇÕES QUE SÃO OBJECTO DO PEDIDO DE ADMISSÃO

Imagem sobre os serviços do Centro de Negócios de Marracuene
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2.1.

FINALIDADE DE ADMISSÃO À COTAÇÃO

A presente admissão ao mercado de cotações oficiais da BVM – Bolsa de Valores de
Moçambique refere-se a 13.557.500 (Treze milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil
e quinhentas) acções com o valor nominal unitário de MZN 1,00, representativas de
100% do capital social da ZERO, têm por objectivo permitir a sua livre
transmissibilidade entre investidores nacionais ou estrangeiros, singulares ou colectivos
e institucionais, através da Bolsa, garantindo assim, uma ampla participação destes na
sociedade.

2.2.

DELIBERAÇÕES E AUTORIZAÇÃO DA EMISSÃO DAS ACÇÕES

As acções sujeitas à cotação na Bolsa, tem como suporte a seguinte deliberação:


Deliberação da Assembleia Geral do dia 20 de Abril de 2016que autoriza a
admissão à cotação na BVM de acções representativas de 100% do Capital social
da Zero.

2.3.

MONTANTE GLOBAL E NATUREZA DOS VALORES MOBILIÁRIOS A ADMITIR

É objecto do presente Prospecto de Admissão à Cotação em Bolsa, 13.557.500 (Treze
milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentas) acções escriturais e ao
portador, com o valor nominal unitário de MZN1,00 (Um metical) cada, representativas
de cem por cento do capital social da sociedade ZERO INVESTIMENTOS, SA.

2.4.

DIREITOS INERENTES ÀS ACÇÕES

Os detentores das acções têm como direitos principais o direito de participar na
Assembleia Geral, o direito de participação na distribuição de lucros e um direito de
informação.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL
a. Todo o accionista, com ou sem direito a voto, tem o direito de comparecer a
Assembleia Geral e discutir as matérias submetidas à apreciação, desde que
provada a sua qualidade de accionista.
b. Têm direito a voto, nas Assembleias Gerais, todo o accionista que seja titular
de, pelo menos, um milhão de acções devidamente registadas em seu nome.
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c. Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções necessárias para
obterem direito de voto, podem agrupar-se de forma a reunir o número mínimo
de acções requerido. Este grupo de accionistas far-se-á representar por um
accionista mandatário, mediante prévio envio, ao Presidente da Mesa, de uma
carta

constante

de

todas

as

assinaturas

dos

accionistas

mandantes,

notarialmente reconhecidas. A cada conjunto de um milhão de acções
corresponderá um voto.
d. O accionista tem direito de, livremente, alienar as suas acções para nacionais ou
estrangeiros, quer sejam eles pessoas singulares, sociedades comerciais ou
outras pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Os lucros apurados em cada exercício da sociedade terão, depois de tributados e da
seguinte aplicação:
a. Cinco por cento do fundo de reserva legal até que seja constituído e sempre que
for necessário repô-lo até um limite de 20% sobre o capital social subscrito.
b. Estabelecimento ou aumento de fundos de reserva especiais ou aumento de
capital deliberado em Assembleia Geral.
c. Dividendos dos accionistas a serem pagos dentro de seis meses após decisão da
Assembleia Geral.
A dissolução da sociedade é determinada em conformidade com a lei ou por decisão
unânime dos accionistas em Assembleia Geral.
O fundo de reserva legal que estiver realizado no momento da dissolução da sociedade
será partilhado entre os accionistas, com observância ao disposto na lei geral.

DIREITO ÀINFORMAÇÃO
Os artigos 122°, 167°, 415° do Código Comercial estabelecem um conjunto de direitos
de acesso à informação dos accionistas sobre os negócios da Sociedade e a sua situação
financeira, nomeadamente:
a. Os accionistas têm o direito de consultar os livros de actas das Assembleias
Gerais, o livro de registo de ónus, encargos e garantias, o livro de registo de
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acções e todos os demais documentos que, legalmente ou estatutariamente,
devem ser patentes aos sócios antes das Assembleias Gerais.
b. Até um mês antes da data da realização da Assembleia Geral Ordinária, os
accionistas têm direito a serem disponibilizados o relatório da administração,
contendo os negócios e principais factos ocorridos no exercício findo, cópia das
demonstrações

contabilísticas,

acompanhadas

do

parecer

dos

auditores

independentes e da Fiscal Única.

2.5.

DIREITO AO PAGMENTO DE DIVIDENDOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES

As acções objecto do presente pedido de Admissão ao Segundo Mercado, conferem aos
respectivos titulares o direito aos dividendos e outras distribuições que venham a ser
deliberados e distribuídos, pagas ou realizadas, não conferindo, no entanto, o direito
aos dividendos relativos aos exercícios anteriores.
Todas as acções conferem o mesmo direito a receber dividendos.
São considerados abandonados e perdidos a favor do Estado as obrigações, acções e
títulos equivalentes, ainda que provisórias, representativas de capital, em sociedades
anónimas, com sede em território nacional, quando os seus titulares ou possuidores não
hajam cobrado ou tentado cobrar os respectivos dividendos, ou não tenham
manifestado, por outro modo legítimo e inequívoco, o seu direito sobre tais títulos,
durante um período de 10 anos, ou quando, num prazo de 5 anos a contar da data em
que os dividendos estiverem à disposição dos accionistas, nos termos dos n°s 1 e 2 da
Lei 3/91, de 19 de Janeiro.

2.6.

TRANSMISSÃO DE TÍTULOS

As acções são livremente transmissíveis.

2.7.

DIREITOS DE PREFERÊNCIA

Os accionistas detentores de acções não gozam de qualquer tipo de direito preferencial
na transmissão das acções.
Para além do disposto no Prospecto, não existem direitos de preferência para a
aquisição das acções objecto de Admissão à Cotação no Segundo Mercado da BVM.
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2.8.

REGIME FISCAL

Os dividendos, lucros ou quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação
de capitais estão sujeitas ao imposto sobre os rendimentos à taxa liberatória de 20%. As
acções cotadas na BVM ficam sujeitas a uma taxa liberatória de 10%, nos termos da
alínea b) do n° 3 do artigo 57° do Código do IRPS e do n° 3 do artigo 62° do Código do
IRPC.

2.9.

DATA PREVISTA PARA ADMISSÃO À COTAÇÃO

A admissão ao Mercado de Cotações Oficiais da BVM acontecerá assim que for aprovado
o presente Prospecto e respectivo processo de submissão.

2.10. VALORES MOBILIÁRIOS ADMITIDOS À COTAÇÃO
Na presente data, a Zero não detém quaisquer outros valores admitidos à cotação na
BVM.

2.11. OFERTAS PÚBLICAS DE TRANSACÇÃOEFECTUADAS POR TERCEIROS E PELO
EMITENTE
No exercício económico de 2015 e 2016, não foi efectuada nenhuma oferta pública de
transacção por terceiros relativamente a valores mobiliários da ZERO, nemofertas
públicas de transacção efectuadas pela emitente relativamente a valores mobiliários de
uma outra sociedade.

2.12. SUBSCRIÇÃO OU COLOCAÇÃO DE ACÇÕES NUMA DATA RECENTE À
SOLICITAÇÃO
Antes da admissão à cotação das acções na BVM, a ZERO procedeu à dispersão de
1.000.000 (Um Milhão) de acções ordinárias, escriturais e ao portador com o valor
nominal unitário de MZN 1,00 cada correspondente a 7.38% do total do capital social,
tendo estas acções sido colocadas por subscrição particular.

2.13. OFERTAS PÚBLICAS DE SUBSCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA
EMITENTE OU POR PARTICIPADAS
No corrente ano ou anterior, a ZERO não realizou qualquer Oferta Pública de Subscrição
de Valores Mobiliários efectuadas pela entidade emitente ou por qualquer uma das
sociedades participadas.
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CAPÍTULO III

INFORMAÇÃO DE CARÁCTER GERAL RELATIVAS À ENTIDADE

Imagem sobre os serviços prestados pelo Marracuene Lodge
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3.1. IDENTIFICAÇÃO, DURAÇÂO E OBJECTO SOCIAL
A ZERO INVESTIMENTOS, S.A, é uma sociedade comercial constituída em 04 de Maio de
2012, por tempo indeterminado, com sede em Marracuene e tem como objecto
principal estabelecer e providenciar serviços de investimento e gestão de fundos e
capitais, bem como proceder à selecção, gestão e aplicação de investimento de
qualquer fundo de capital de risco e celebrar acordos para a prestação de serviços de
gestão de investimentos. Pode, ainda, desenvolver quaisquer outras actividades desde
que devidamente autorizadas.
A ZERO encontra-se matriculada na Conservatória do Registo das Entidades Legais de
Maputo sob o número 100294796 e possui três licenças de actividade, nomeadamente a
de promoção imobiliária, a de prestação de serviços de consultoria ao investimento e a
de prestação de serviços na área de promoção imobiliária, esta ultima referente à
exploração do Centro de Negócios de Marracuene.
A sociedade opera a partir dos escritórios do Centro de Negócios de Marracuene
localizado na Rua da Resistência, N°08 – R/C – Marracuene - Província de Maputo.

3.2. LEGISLAÇÃO QUE REGULA A ACTIVIDADE DA ZERO
A ZERO INVESTIMENTOS, S.A. encontra-se particularmente sujeita aos Estatutos da
sociedade e às seguintes leis e regulamentos, sem prejuízo de quaisquer outras leis e
regulamentos que lhe possam ser aplicáveis:
i) O Código Comercial, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 2/2005 de 27 de Dezembro,
tal como alterado pelo Decerto – Lei n.º 2/2009 de 24 de Abril;
ii) O Código do Mercado dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto – Lei n.º
4/2009 de 24 de Julho;
iii) O Regulamento da Central de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto n.º
25/2006 de 23 de Agosto; e
iv) O Regulamento do Processo de Admissão à Cotação de Valores Mobiliários,
aprovado pelo Regulamento n.º 1/GPCABVM/2010 de 27 de Maio.

3.3. MONTANTE DO CAPITAL SUBSCRITO E CATEGORIAS
A ZERO possui actualmente, um capital social deMZN13.557.500,00 (Treze Milhões e
Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos Meticais), inteiramente realizado e
representado por 13.557.500 (Treze Milhões e Quinhentas e Cinquenta e Sete Mil e
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Quinhentas) acções escriturais e ao portador com o valor nominal unitário de MZN 1,00
(Um Metical) cada.

3.4. MODIFICAÇÕES DO CAPITAL SOCIAL E DIREITOS ESPECIAIS
A sociedade foi criada em04 de Maio de 2012com um capital social inicial de MZN
100.000,00 (Cem Mil Meticais) inicialmente representadas por 100 acções com o valor
nominal unitário MZN 1.000,00 cada, tendo se registado um aumento do capital em MZN
13.457.500 (Treze Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos Meticais)
em 2015 como resultado da incorporação da compra das quotas das empresas onde a
ZERO actualmente detêm participações, passando assim o capital social da empresa
para MZN13.557.500,00 correspondente a 13.557.500 acções, com o valor nominal
unitário de MZN 1,00 cada.
Após as alterações realizadas em 2016, todas as acções passaram a ser escriturais ao
portador e livremente transmissíveis. Não havendo por isso diferenças no tipo de acções
nem quaisquer condições preferenciais limitativas.
Os estatutos da sociedade prevêem que o capital social da sociedade ZERO
INVESTIMENTOS, SA pode ser aumentado por deliberação com maioria qualificada de
setenta por cento do capital social e nas condições estabelecidas pela Assembleia
Geral.

3.5. INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DIRECÇÃO
À data de admissão a sociedade detinha os seguintes órgãos sociais:
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3.6. REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Os órgãos sociais da sociedade, nomeadamente, o Presidente e secretário da Mesa da
Assembleia Geral, os Administradores (não executivos) e ainda a Fiscal Única
relativamente ao exercício de 2016, nos termos dos seus contractos não foram
remunerados. A remuneração dos Órgãos sociais é definida em Assembleia Geral e
analisada periodicamente mediante proposta do Conselho de Administração ou dos
accionistas.

3.7. ACÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIDADE
Todas as acções da sociedade são livremente transmissíveis.
Até ao momento da compilação do presente documento, a sociedade tem os seguintes
accionistas que ocupam órgãos sociais da sociedade ZERO INVESTIMENTOS, SA como
abaixo se indicam:

3.8. ESQUEMAS DE PARTICIPAÇÕES DO PESSOAL
Não há esquemas especiais de participações do pessoal. Os membros dos órgãos sociais
são eleitos ou destituídos pela Assembleia Geral, podendo ser re-eleitos uma ou mais
vezes. Os mandatos dos órgãos sociais, salvo indicação em contrário da Assembleia
Geral, tem a duração de quatro anos.

% do Capital Representado nos
Orgãos Sociais
João das Neves
45%
54,34%

Outros membros dos
órgãos sociais
Outros

0,66%;
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Actualmente o Presidente do Conselho de Administração é o accionista com o maior
número absoluto de acções da sociedade, correspondendo a 45% do capital social, 0.66%
do capital social estão também representados nos diferentes órgãos sociais da
sociedade. De referir que, os restantes accionistas com 54,34% do capital social não
participam nos órgãos sociais da empresa.

3.9. PESSOAS SINGULARES OU COLECTIVAS COM POSIÇÃO DE CONTROLO
Não existem participações com posições de controlo na sociedade.
3.10. ACÇÕES PRÓPRIAS
A sociedade ZERO INVESTIMENTOS, SA não detém em carteira acções próprias.
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CAPÍTULO IV
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA ENTIDADE
EMITENTE

Imagem Parque Empresarial de Muntanhana – Projecto da Empreendimentos de
Moçambique
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4.1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES
A ZERO INVESTIMENTOS, SA é uma sociedade anónima, constituída em 04 de Maio de
2012, que tem como objecto principal estabelecer e providenciar serviços de
investimento e gestão de fundos e capitais de risco, bem como proceder à selecção,
gestão e aplicação de investimento de qualquer fundo de capital de risco e celebrar
acordos para a prestação de serviços de gestão de investimentos. Pode, ainda,
desenvolver quaisquer outras actividades desde que devidamente autorizadas.
É uma sociedade comercial constituída para servir de veículo de participação de
pessoas singulares, sociedade comerciais ou outras pessoas colectivas moçambicanas ou
estrangeiras nos projectos em que a sociedade participa.
Actualmente, a ZERO detém participações nas seguintes sociedades:

A. MARRACUENE LODGE LDA
A sociedade foi criada por escritura pública de 20/02/2013, publicada no Boletim da
Republica No. 66 III Série de 15/08/2014.A sociedade encontra-se registada na
Conservatória de Registo de Entidades Legais sob o Número 100365421 e tem o NUIT
400430780.A sociedade tem um capital social de MZN 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Meticais).
O projecto de Marracuene Lodge, Lda., tem como objecto:
1.

A exploração de um complexo turístico, com alojamento, restaurante, salas
de conferências e diversas actividades incluindo a piscicultura e pesca
desportiva;

2.

A construção e exploração ou venda de condomínios habitacionais;

3.

A Construção e exploração ou venda de um centro comercial;

A área disponível para materialização destes projectos é de aproximadamente 20Ha.
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B. MOZAMBIQUE ADVISER LDA
A sociedade foi criada por escritura pública de 14/06/1999, publicada no Boletim da
Republica No. 2 III Série de 12/01/2000.A sociedade é contribuinte no INSS sob o
Numero 1104440. A sociedade encontra-se registada na Conservatória de Registo de
Entidades Legais sob o Número 12719 e tem o NUIT 400070415.A sociedade tem um
capital social de MZN 4,000,000.00 (Quatro Milhões de Meticais).
O Mercado alvo da Mozambique Adviser é o de agência de viagens e operador turístico,
muito em particular, o turismo receptivo.
O mercado turístico em Moçambique enfrentou alguns desafios nos últimos anos.
Entretanto as condições têm vindo a melhor gradualmente reabrindo oportunidades
para o negócio desta sociedade.
A Mozambique Adviser está neste momento a trabalhar num Projecto de Promoção do
Turismo Doméstico de âmbito Nacional que contará com o apoio do Governo e dos
vários movimentos associativos do sector, incluindo o atendimento a cruzeiros e outros
grandes grupos.

C. EMPREENDIMENTOS DE MOÇAMBIQUE, LDA
A sociedade foi criada por escritura pública de 18/06/2014, publicada no Boletim da
Republica No. 58 III Série de 18/07/2014 tendo havido um aumento do capital social e
alteração parcial do pacto social por escritura pública de quatro de Setembro de dois
mil e catorze, publicada no BR No. 18 III Série de 04/03/2015.A sociedade encontra-se
registada na Conservatória de Registo de Entidades Legais sob o Número 100473585 e
tem o NUIT 400443769.A sociedade tem um capital social de MZN 200.000,00 (Duzentos
Mil Meticais).
O projecto da Empreendimentos de Moçambique, Lda. consiste na promoção imobiliária
através de investimento na construção de armazéns para serem vendidos a possíveis
interessados. Uma parte dos mesmos poderá também vir a ser alugado se assim se
manifestar oportuno no momento.
A área total disponível dos três terrenos da sociedade é de 1,150,000 m2 (2Ha + 5 Ha +
4,5 Ha) no qual se pretende construir o Parque Empresarial de Muntanhana.
Projecto consiste na construção de um parque empresarial em Muntanhana com dois
Blocos independentes que congregam 22 armazéns de 2000m2 cada, um de 1500 m2 e
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um de 800 m2 totalizando 46.300 m2 de área coberta, localizado ao longo da estrada
circular em Muntanhana – Distrito de Marracuene – Provínciade Maputo.

D. CENTRO COMERCIAL DO CHIANGO, LDA
A sociedade foi criada por escritura pública de 10/01/2014 e encontra-se registada na
Conservatória de Registo de Entidades Legais sob o Numero 100468743 e tem o NUIT
400503591.A sociedade ainda não iniciousuas actividades pois está na fase inicial de
investimentos.
O projecto do Centro Comercial do Chiango, Lda consiste na promoção imobiliária
através de investimento na construção de um complexo comercial constituído por lojas.
O objectivo principal da sociedade é construir um centro comercial constituído por 20
lojas com aproximadamente 36 m2 cada e uma de 500 m2, que serão vendidas ou
alugadas a terceiros conforme se manifestar oportuno no momento.
A área total do terreno disponível para a sociedade é de cerca de 3,000 m2 dos quais
1,200 m2 vão constituir a área coberta e o remanescente servirá de estacionamento
para uma média de 200 viaturas.
E. CHINDZALE, LDA
A sociedade foi criada por escritura pública de 20/02/2013, publicada no Boletim da
Republica N0. 66 III Serie de 15/08/2014.A sociedade encontra-se registada na
Conservatória de Registo de Entidades Legais sob o No. 100365421 e tem o Nuit No.
400430780.A sociedade tem um capital social de MZN 100.000,00 (Cem Mil Meticais).
O projecto da Chindzale, Lda consiste na promoção imobiliária através de investimento
na construção de prédios com flats para serem vendidas a possíveis interessados.
O projecto propõe a construção de um condomínio habitacional de 10 prédios de quatro
andares cada, com duas flats em cada andar que totalizam 80 flats, para a venda ou
aluguer em função da oportunidade do mercado.
A área total do terreno disponívelonde se pretende construir o condomínioé de 7Ha.
Após a construção dos primeiros 10 prédios há oportunidade para expansão a considerar
oportunamente.
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F. SEM LIXO, SA
A Sem Lixo, SA, é uma sociedade anónima constituída por agentes económicos do
Distrito de Marracuene.A sociedade foi criada por escritura pública de 22/12/2016 e
tem o NUIT: 400764093.A sociedade tem um capital social de MZN 15.000.000,00
(Quinze Milhões de Meticais) distribuídos por quinze Milhões de acções com o valor
nominal de um Metical cada.
O projecto da Sem Lixo,SA pretende proceder à recolha e gestão de resíduos sólidos no
Distrito de Marracuene.Este projecto está na sua fase de operacionalização.

4.2. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES
A sede da sociedade está localizada nos escritórios do Marracuene Lodge em Zintava –
Papucide – Marracuene – Província de Maputo. Actualmente o escritório principal da
empresa funciona no Centro de Negócios de Marracuene, sita na Rua da Resistência
No.08 – Vila de Marracuene – Província de Maputo. Estas instalações são uma sucursal da
Zero Investimentos.

4.3.PESSOAL EFECTIVO
A ZERO INVESTIMENTOS SA conta nesta fase inicial com um total de 14 colaboradores
como abaixo discriminado:

Importa referir que o numero principal de trabalhadores estão nas empresas
participadas e não própriamente da “holding”, ZERO INVESTIMENTOS, SA.
O número actual de colaboradores afectos às várias participas é de aproximadamente
50, sendo que este numero irá crescer gradualmente até aproximadamente uma
centena em função dos planos de negócios das particiapdas.
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4.4. LICENÇAS, PATENTES E CONTRATO
Os projectos da Zero Investimento já têm terrenos assegurados com respectivos DUATs,
projecto de engenharia, licenças ambientais aprovadas e no caso da Empreendimentos
também tem a aprovação do CPI e licenças de construção.
4.5. ACONTECIMENTOS EXCEPCIONAIS
A sociedade considera como acontecimento excepcionais, a recuperação da economia e
da estabilidade político – militar e todo o esforço que está a ser feito pelo Governo para
imprimir nova dinâmica ao investimento e desenvolvimento de projectos em
Moçambique. Acreditamos que este é o momento certo para investir aproveitando a
onda de novas oportunidades que irão surgir para quem estiver estrategicamente
posicionado no mercado.

4.6. POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A empresa tem já um Plano de Negócios traçado para o período 2018 - 2027. Ao longo
dos próximos anos continuará a aferir a viabilidade de cada um dos projectos e
procurando o melhor momento para os desenvolver procurando vender o que estiver
disponível no momento mais certo e pelo melhor valor do mercado.
O conselho de Administração multidisciplinar é hoje uma boa fonte de análise e
investigação para o desenvolvimento pretendido. A empresa continuará a privilegiar
este mecanismo enquanto procura se fortalecer com quadros especializados para as
matérias

de

desenvolvimento

de

novos

mercados

e

investigação

de

novas

oportunidades.

4.7. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS OU ARBITRAIS
Não houve, nem se espera que venham a haver a curto ou médio-prazo, quaisquer
procedimentos judiciais ou arbitrais susceptíveis de terem afectar a situação financeira
da ZERO ou os seus projectos.

4.8. INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE
Desde o arranque das actividades da ZERO em 2015, não houve interrupção das
actividade que tenham tido ou venham a ter incidência importante sobre a situação
financeira da ZERO. Entretanto projectos como Chindzale, Lda e o Centro Comercial de
Prospecto
Admissão à Cotação de Acções da Zero Investimentos

Página 23

Chiango estão ainda na sua fase de arranque e investimento, estando projectado para
2018 a declaração do inicio das actividades para fins fiscais.

4.9. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
Actualmente a sociedade conta com um vasto património decorrente da sua
participação parcial nos capitais das sociedades que detêm propriedades e edifícios
nomeadamente no Marracuene Lodge (20Ha), Empreendimentos de Moçambique, Lda,
(2Ha + 5Ha = 7 Ha), Chindzale, Lda (7Ha), Centro Comercial de Chiango (4500 m2), e
ainda 2 terrenos em nome da ZERO INVESTIMENTOS, SA destinados à FUEL MANAGEMENT
COMPANY (2 Ha + 1000m2) todos estrategicamentelocalizados.
Para além do investimento em propriedades, um valor significativo foi também
investido na obtenção das licenças e autorizações dos projectos para quepotenciais
investidores

possam

iniciar

as

obras

de

construção

imediatamente

após

a

disponibilidade de fundos e sem ter que aguardar pela burocracia dos licenciamentos.
O valor nominal destes investimentos está reflectido no Balanço contabilístico da
sociedade, porém, oportunamente será realizada uma avaliação patrimonial para
melhor documentar o justo valor actual das propriedades.
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CAPÍTULO V

PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA
ZERO

Projecto do Condomínio vertical da Chindzale Lda
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5.1.

BALANÇO, DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

A análise da situação económico-financeira, patrimonial e dos resultados alcançados
pela ZERO nos exercícios referentes aos anos de 2016 e 2015 pode ser observada nos
mapas abaixo indicados:
5.1.1.

Balanço a 31 de Dezembro de 2016 e 2015

A estrutura de activos da ZERO apresentou um ligeiro crescimento na ordem de 5.00%,
facto que se deveu do incremento dos activos financeiros correntes e dos disponíveis em
caixa, ao passe que os activos financeiros disponíveis para venda não sofreram nenhuma
alteração. No que concerne ao capital próprio, o mesmo sofreu uma redução na ordem
de 6.00% que se deveu aos resultados negativos transitados e do período de 2016.
A componente do exigível total apresenta apenas obrigações de curto prazo, as quais
sofreram um aumento em mais de 100% que se deveu em grande medida pelos outros
passivos financeiros obtidos e créditos com fornecedores.
ACTIVO

2016

2015

Activo não corrente
Ativos financ eiros disponiveis para venda

13.457.500

13.457.500

13.457.500

13.457.500

1.358.161

755.339

Activos correntes
Outros ac tivos financ eiros
Outros ac tivos financ eiros c orrentes
Caixa e equivalentes de c aixa
TOTAL DE ACTIVOS

31.904

2

6.168

37

1.396.233

755.378

14.853.733

14.212.878

13.557.500

13.557.500

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS
CAPITAL
Capital Soc ial
Resultados ac umulados

(403.990)

Resultados líquido do exerc íc io

(825.659)

TOTAL DE CAPITAL

12.327.851

0
(403.990)
13.153.510

Passivos correntes
Fornec edores
Outros passivos financ eiros
Outros passivos não c orrentes
TOTAL DO PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS

66.725

0

2.313.445

889.891

145.712

169.477

2.525.882

1.059.368

14.853.733

14.212.878

5.1.2. Demonstração de Resultados do Exercício findo em 31 de Dezembro
de 2016 e 2015
A ZERO Investimentos iniciou as suas actividades em Julho de 2015, durante o
primeiro ano não prestou serviços e apresentou um resultado líquido negativo de
MZN 403,350. Durante o exercício de 2016, a ZERO apresentou um prejuízo de MZN
821,960, representando uma redução em quase que do dobro quando comparado
Prospecto
Admissão à Cotação de Acções da Zero Investimentos

Página 26

com 2015. Actualmente, os custos com pessoal, representam o maior peso na
estrutura de custos da empresa, posicionando-se em aproximadamente 69.00% do
total.
2016
Prestação de serviços

2015
10.000

0

Custos com pessoal

(578.282)

(198.746)

Fornecimento e Serviços de Terceiros

(255.528)

(204.481)

Outras despesas operacionais

0

Resultados operacionais

(123)

(823.810)

Rendimentos e gastos financeiros

(403.350)

1.850

Resultado antes de imposto

(821.960)

Imposto sobre o rendimento

(403.350)

0

Resultado líquido

0

(821.960)

(403.350)

Análise dos indicadores de desempenho
A análise dos indicadores de desempenho da ZERO Investimentos, para o período de
2016 e 2015, foi elaborada apenas com base no grau de autonomia e rácios de liquidez,
uma vez que o início das actividades foi em 2015.
Grau de autonomia
A ZERO Investimentos, apresenta um grau de autonomia de 83.00%, representando os
fundos próprios a principal e boa fonte de financiamento, na medida que o grau de
dependência é de 17%. De referir, que a empresa não dispõe de crédito em Instituições
Financeiras.
RÁCIO DE AUTONOMIA

2016

2015

Grau de Autonomia

83%

93%

Grau de Dependencia

17%

7%

Rácios de Liquidez
Os rácios de liquidez geral e reduzida da empresa posicionam-se na mesma ordem,
devido a não existência de inventário e no geral conciliando com o bom grau de
autonomia da empresa, as suas capacidades de cumprir com as obrigações de curto
prazo estão em níveis confortáveis.
Em termos de solvabilidade, a ZERO

apresenta uma posição muito confortável

com as obrigações de longo prazo, posicionando-se na ordem de 4,88.
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RÁCIO DE LIQUIDEZ

2016

2015

Liquidez Geral

0,55

0,71

Liquidez Reduzida

0,55

0,71

Solvabilidade

4,88

12,42

Importa referir que não obstante os resultados operacionais apresentarem prejuízo nos
primeiros anos de actividade, a empresa tem vindo a consolidar-se, e alguns desses
resultados da consolidação serão melhor reflectidos contabilisticamente assim que
forem efectuadas as avaliações patrimoniais da empresa e suas participadas.
A sociedade encontra-se ainda na fase de investimentos, esperando-se que os
rendimentos venham a se consolidar gradualmente até à altura em que irá obter
resultados positivos satisfatórios.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM31 DE
DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Mais detalhes são apresentados no Relatório de Contas.

5.3 EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES
Não aplicável, uma vez quea sociedade não emitiu valores imobiliários nos últimos 12
meses.

5.4 PARTICIPAÇÕES NOUTRAS SOCIEDADES
A sociedade participa nas sociedades abaixo indicadas:
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5.5 SOCIEDADES COM PARTICIPAÇÕES SUPERIORES A 50%
Não existem sociedades com uma participação, directa ou indirecta, superior a 50% no
capital social da Zero Investimentos, SA.

5.6

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DAS PARTICIPACOES SOCIAIS DA ZERO
MARRACUENE
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
DA
LODGE LDA
28% ZERO
MOZAMBIQUE
70%

70%

ADVISER LDA
EMPREENDIMENTO
S DE MOÇAMBIQUE
LDA
CHINDZALE LDA

70%

37.5%
25%

CENTRO
COMERCIAL DO
CHIANGO LDA

5.7 RESPONSABILIDADES PARA COM TERCEIROS
A ZERO INVESTIMENTOS, SA até o momento não tem nenhuma obrigação para com
terceiros.
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CAPÍTULO VI
PRESPECTIVAS FUTURAS

Imagem do Projecto do Centro Comercial de Chiango
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6. PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Moçambique atravessou recentemente uma crise económica e financeira aguda,
agravada por uma instabilidade político-militar e redução da actividade do estado
(maior agente económico). No entanto, o presente mostra uma recuperação gradual e
as perspectivas sugerem um futuro ainda melhor.
As projecções do Fundo Monetário Internacional indicam que para o presente ano de
2017 a economia moçambicana poderá crescer a uma taxa de 4,50% e 5,50% em 2018, o
que representa uma aceleração relativamente ao crescimento registado em 2016. Esta
aceleração da actividade económica está associada, a nível interno, a retoma da
estabilidade político-militar e as enormes expectativas em torno da exploração do gás
natural liquefeito na província de Cabo delgado. A nível externo, a aceleração está
associada a recuperação do preço das commodities no mercado internacional.
Por outro lado, depois de um 2016 bastante instável, o primeiro semestre de 2017 foi
marcado por uma notável estabilidade do nível geral de preços, resultante da aplicação
de uma política monetária restritiva. Dados do FMI sugerem que a estabilidade no nível
geral de preços poderá ser persistente nos próximos 5 anos, onde se espera que a
inflação desça até 5.50%.
Os factores acima mencionados aliados a estabilidade cambial que se vem verificando
nos últimos anos, representam um enorme potencial para proliferação nos negócios da
Zero nos diversos sectores de actividade.
E como forma de captar melhor as oportunidades e expandir o volume de negócios, a
sociedade está a proceder à estruturação do negócio das suas participadas, tendo já
sido desenvolvidos os planos de negócio de cada uma delas para os próximos 10 anos.
As perspectivas futuras prendem-se com as seguintes áreas de actuação:
a) A consolidação da exploração do Centro de Negócios de Marracuene,
b) A Consolidação da exploração das empresas participadas que estão a funcionar
normalmente, nomeadamente Marracuene Lodge Lda, a Mozambique Adviser
Lda.
c) A operacionalização da empresa SEM LIXO SA.
d) A procura e envolvimento de parceiros para os projectos Centro Comercial do
Chiango, Chindzale e Empreendimentos de Moçambique e consequente
investimento nos projectos de cada uma destas participadas.
e) A capitalização da empresa pela venda de algum património para ser reinvestido
nos projectos mais oportunos.
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A operacionalização desses projectos poderá conduzir, ao longo dos primeiros 10 anos
de actividades da sociedade, a um lucro total acumulado de cerca de US$ 18 Milhões.
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CAPÍTULO VII

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Imagem das áreas das Lojas do Centro Comercial de Chiango
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7. RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
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Reproduz-se de seguida o teor da Auditoria Independente as Demonstrações Financeiras
da Zero Investimentos, S.A, no exercício findo a Dezembro de 2016:
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