
 

 
 

Convocatória da Assembleia Geral Ordinária 

Em conformidade com o disposto no número três, do artigo décimo terceiro, do Estatuto Social da MATAMA – Matadouro da 

Manhiça, S.A., NUEL 100285401, Capital social de 450.000.000,00 MT, com sede na Av. Mário Esteves Coluna, nº 83, 1º Andar, 

Cidade da Matola, convoco a Assembleia Geral Ordinária, para reunir em sessão ordinária, no HOTEL VIP, sito na Av. 25 de 

Setembro, nº 692, na Cidade de Maputo, no dia 13 de Julho de 2017, pelas 16:00 horas. 

Esta convocatória é válida também, para aqueles que vierem a comprar as acções da MATAMA, até à data da realização da 

reunião, junto dos balcões dos Bancos Comerciais,  com a seguinte ordem de trabalhos do dia: 

1. Breve informe sobre a implementação do Projecto do Matadouro Industrial; 

2. Apresentação da Bolsa de Valores de Moçambique; 

 Registo na Central de Valores Mobiliários e Admissão à Cotação das Acções – Vantagens. 

3. Eleição e tomada de posse dos órgãos sociais; 

4. Relatório de contas dos exercícios económicos 2015 e 2016; 

5. Aprovação dos seguintes documentos: 

5.1 Plano Estratégico 2017 – 2020; 

5.2 Regulamento Interno da MATAMA; 

5.3 Código de Conduta Empresarial; e 

5.4 Proposta de remuneração dos membros dos órgãos sociais. 

Os documentos encontrar-se-ão disponíveis para consulta pelos accionistas na página da MATAMA, www.matama.co.mz, a 

partir do dia 07 de Junho de 2017, devendo os accionistas confirmar a sua participação até 15 dias antes da data da 

Assembleia. 

Porém, poderão participar na sessão todos os interessados que tiverem comprado as acções, junto dos seus balcões, até à data 

da realização da reunião. 

Para mais informações queiram contactar os números 84 249 7403/84 900 8643/84 626 1658 ou por email: 

orlandocandido@gmail.com cchichava.unikus@gmail.com  

Maputo, 05 de Junho de 2017 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

( Ilegível) 
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