AVISO N.º 94/GPCABVM/2019
07 de Junho de 2019
SESSÃO ESPECIAL DE BOLSA

Nos termos do artigo 94 do Código do Mercado de Valores Mobiliários, e dos artigos 22º
e 23º do Regulamento N° 4/ GPCABVM/2014, relativo a Sessões de Bolsa, Negociação e
Operações, faz-se público que a Bolsa de Valores de Moçambique irá realizar uma
Sessão Especial de Bolsa destinada ao apuramento dos resultados da Oferta Pública de
Venda de acções da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. (“HCB”), no próximo dia 17 de
Julho de 2019.
A presente Oferta Pública de Venda (“OPV”) foi objecto de registo prévio junto do Banco
de Moçambique, por Despacho do respectivo Governador de 12 de Março de 2019, em
conformidade com o disposto no artigo 146º do Código do Mercado de Valores
Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2009, de 24 de Julho, e no n.º 1 do artigo
12º do Aviso n.º 4/GGBM/99, de 25 de Fevereiro, que estabelece as condições de
lançamento das ofertas à subscrição pública e das ofertas públicas de venda.
O presente Aviso de Sessão Especial de Bolsa (“Aviso”) reflecte integralmente as
condições da operação constantes no Anúncio de Lançamento da Oferta Pública de
Venda de Acções representativas de 2,5% do Capital Social da Hidroeléctrica de Cahora
Bassa, SA, publicado em Boletim de Cotações de 17 de Maio de 2019.
As condições e regras a observar no âmbito da presente oferta pública de venda e na
realização da sessão especial de bolsa são as seguintes:
1.

Identificação Geral da operação
A presente Oferta Pública de Venda é referente à venda de 686.887.315 (seiscentas
e oitenta e seis milhões, oitocentas e oitenta e sete mil, trezentas e quinze) acções
ordinárias, nominativas e escriturais, representativas de 2,5% do capital social da
HCB, compreendidas na Série B de acções da HCB, correspondentes a 2.060.661.944
(duas mil e sessenta milhões, seiscentas e sessenta e uma mil, novecentas e
quarenta e quatro) acções, com o valor nominal de MT 1,00 e que representam
7,5% do capital social da HCB.
A Entidade Oferente é a Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A., uma sociedade
constituída à luz da legislação moçambicana e devidamente registada junto à
Conservatória do Registo de Entidades Legais sob o número 100073889, com capital
social de MT 27.475.492.580,00 (vinte e sete mil, quatrocentos setenta e cinco
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milhões quatrocentos noventa e dois mil quinhentos e oitenta meticais),
representado por 27.475.492.580 (vinte e sete mil, quatrocentos setenta e cinco
milhões quatrocentos noventa e dois mil quinhentos e oitenta) acções ordinárias,
com o valor nominal de MT 1,00 cada.
A Entidade Oferente reserva-se o direito de aumentar as acções objecto da OPV até
ao valor máximo representativo da totalidade das acções da Série B da HCB. Essa
comunicação será feita pela HCB à BVM, através do Consórcio, até ao prazo máximo
de 48 horas após o término do Período de Subscrição da OPV referido no ponto 4
deste Aviso.
A HCB pode, querendo e sempre que as condições o permitirem, alterar as
condições da OPV, com as devidas autorizações das entidades competentes.
O Banco Comercial e de Investimentos, SA e o Banco BiG Moçambique, SA são os
Intermediários Financeiros e Coordenadores Globais da OPV (“Consórcio”), nos
termos e para os efeitos do disposto no Código do Mercado de Valores Mobiliários
e demais legislação aplicável.
2.

Condições gerais da OPV
A Oferta destina-se exclusivamente a investidores nacionais (cidadãos nacionais,
empresas e instituições moçambicanas), e as acções objecto da OPV serão vendidas
pelo preço unitário de 3 (três) MT por acção.
As acções objecto da OPV serão alienadas aos investidores nacionais elegíveis em 4
(quatro) segmentos distintos:

2.1

Segmento A: Trabalhadores da HCB
São elegíveis para este segmento os investidores nacionais singulares que sejam
trabalhadores da HCB, sendo esta qualidade certificada mediante a emissão de
documento comprovativo emitido pela HCB.
Os subscritores elegíveis para este segmento poderão apresentar ordens de
subscrição para um mínimo de 100 acções, sendo que acima desta quantidade as
ordens serão apresentadas em quantidades múltiplas de 10 acções, com um limite
máximo de subscrição de 15.000 acções por ordem de subscrição e por investidor.
As ordens de subscrição neste segmento beneficiam de uma Garantia de
Subscrição de até 15.000 acções por investidor.
Cada investidor pode apresentar várias ordens de subscrição. A unicidade do
2

investidor é garantida pelo seu NUIT. As quantidades de acções subscritas acima
de 15.000 acções por investidor não serão consideradas válidas para efeitos de
atribuição de acções.
Os Trabalhadores da HCB poderão ainda adquirir acções nos Segmentos B e C.
2.2

Segmento B: Pequenos Investidores Singulares Nacionais
Os Investidores Nacionais Singulares que pretendam adquirir acções no Segmento
B poderão apresentar ordens de subscrição para um mínimo de 20 acções, sendo
que acima desta quantidade as ordens serão apresentadas em quantidades
múltiplas de 10 acções, com um limite máximo de subscrição de 7.500 acções por
ordem de subscrição e por investidor.
As ordens de subscrição neste segmento beneficiam de uma Garantia de
Subscrição de até 7.500 acções por investidor.
Cada investidor pode apresentar várias ordens de subscrição. A unicidade do
investidor é garantida pelo seu NUIT. As quantidades de acções subscritas acima
de 7.500 acções por investidor não serão consideradas válidas para efeitos de
atribuição de acções.
Os Investidores Nacionais Singulares do Segmento B poderão ainda adquirir
acções ao abrigo do Segmento C.

2.3

Segmento C: Investidores Nacionais Singulares
Os Investidores Nacionais Singulares que pretendam adquirir acções no Segmento
C poderão apresentar ordens de subscrição para um mínimo de 1.000 acções,
sendo que acima desta quantidade as ordens serão apresentadas em quantidades
múltiplas de 100 acções, com um limite máximo por ordem de subscrição
correspondente a 686.887.300 acções.
As ordens de subscrição neste segmento beneficiam de uma Garantia de
Subscrição de até 2.000.000 de acções por investidor.
Cada investidor pode apresentar várias ordens de subscrição. A unicidade do
investidor é garantida pelo seu NUIT. As quantidades de acções subscritas acima
do limite máximo de subscrição por investidor não serão consideradas válidas para
efeitos de atribuição de acções. O limite máximo de subscrição por investidor
poderá ser superior à Oferta inicial de acções, se a Entidade Oferente tiver
exercido o seu direito de aumentar as acções objecto da OPV.
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Os Investidores Nacionais Singulares do Segmento C poderão ainda adquirir
Acções ao abrigo do Segmento B.
2.4

Segmento D: Investidores Nacionais Colectivos
Os Investidores Nacionais Colectivos que pretendam adquirir acções no Segmento
D poderão apresentar ordens de subscrição para um mínimo de 20.000 acções,
sendo que acima desta quantidade as ordens serão apresentadas em quantidades
múltiplas de 1.000 acções, com um limite máximo por ordem de subscrição
correspondente a 686.887.000 acções.
As ordens de subscrição neste segmento beneficiam de uma Garantia de
Subscrição de até 2.000.000 de acções por investidor.
Cada investidor pode apresentar várias ordens de subscrição. A unicidade do
investidor é garantida pelo seu NUIT. As quantidades de acções subscritas acima
do limite máximo de subscrição por investidor não serão consideradas válidas para
efeitos de atribuição de acções. O limite máximo de subscrição por investidor
poderá ser superior à Oferta inicial de acções, se a Entidade Oferente tiver
exercido o seu direito de aumentar as acções objecto da OPV.
Os Investidores Nacionais Colectivos do Segmento D não poderão adquirir acções
em outro segmento da OPV.

3.

Critérios de Elegibilidade dos subscritores e processo de KYC
A participação dos subscritores nos segmentos A, B, C e D está sujeita a critérios
de elegibilidade, processando-se da seguinte forma:
a) No caso dos Segmentos B e C só podem participar os Investidores Nacionais
Singulares, que são elegíveis para a OPV mediante apresentação presencial, no
acto de subscrição, de documento de identificação moçambicano relevante
(Bilhete de Identidade ou Passaporte), válido, que ateste a nacionalidade
moçambicana. Os Intermediários Financeiros poderão dispensar a referida
apresentação presencial para aqueles investidores que já tenham apresentado
previamente documento válido que permita ao Intermediário Financeiro
atestar o cumprimento da condição de elegibilidade. Ficam ainda dispensados
de apresentação presencial no acto da subscrição os investidores que
submetam ordens de subscrição através dos aplicativos BCI (Aplicativo móvel
USSD (*224#) e o Aplicativo mobile APP BCI Trading), ficando estes, contudo,
sujeitos ao processo de KYC (“Know Your Client”), através das agências BCI, no
prazo de 6 meses a contar da data da Sessão Especial de Bolsa.
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b) No caso do Segmento A – Trabalhadores da HCB – são aplicáveis os mesmos
critérios de elegibilidade que para os Segmentos B e C, mas acrescido de
documento comprovativo emitido pela HCB atestando a qualidade de
Trabalhador da HCB para efeitos da OPV. Ficam dispensados de apresentação
do referido documento no acto da subscrição os investidores Trabalhadores da
HCB que submetam ordens de subscrição através dos aplicativos BCI,
aplicando-se, não obstante, as demais disposições previstas na alínea a)
anterior.
c) No caso do Segmento D – Investidores Nacionais Colectivos – mediante a
entrega de Certidão de Registo Comercial actualizada acompanhada de uma
Declaração sob Compromisso de Honra, cujas assinaturas devem observar as
regras de representação do investidor em causa, conforme a respectiva
Certidão de Registo Comercial actualizada, e devem ser devidamente
notarizadas na qualidade de representantes legais do investidor em causa,
atestando o cumprimento do critério de elegibilidade, de acordo com a
definição relevante de Investidor Nacional Colectivo, e a aceitação do
investidor da sanção aplicável caso se verifique que a declaração prestada é
falsa. Não obstante, a qualquer momento, durante e após o Período de
Subscrição, o Intermediário Financeiro onde a ordem foi colocada, a HCB ou a
BVM, poderá notificar por escrito o investidor a apresentar, no prazo de 30 dias,
os documentos pertinentes que atestem o cumprimento do critério de
elegibilidade.
d) O processo de KYC consiste na apresentação obrigatória, física e presencial,
numa agência bancária do BCI à escolha do investidor, dos documentos
necessários (Bilhete de Identidade ou Passaporte, NUIT e outros eventuais
documentos relevantes para efeitos de abertura de conta bancária) para
validação dos elementos pessoais registados nos Aplicativos BCI
(designadamente, sem limitação, nome, nacionalidade, data de nascimento,
província e distrito de residência, número e validade do documento de
identificação e do NUIT), bem como a verificação do cumprimento do critério
de elegibilidade.
e) Para os investidores nacionais bancarizados, o Intermediário Financeiro
receptor da ordem de subscrição poderá solicitar a actualização do processo de
KYC dos seus clientes mediante actualização dos elementos prestados no
processo de abertura de conta bancária.
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4.

Período de Subscrição da Oferta
O período durante o qual os investidores poderão apresentar ordens de subscrição
para compra de acções da Oferta Pública de Venda da HCB junto dos
Intermediários Financeiros, decorrerá a partir das 8H00 do dia 17 de Junho de
2019 até às 17H00 do dia 12 de Julho de 2019, inclusive, e compreenderá dois
períodos de subscrição:
a) 1º Período de Subscrição da OPV: Entre as 8h00 do dia 17 de Junho e as
08h00 (inclusive) do dia 1 de Julho. Caso a procura exceda a oferta, as
ordens de subscrição entregues durante este período beneficiarão de um
factor de rateio que será de 200% relativamente ao factor de rateio que
vier a ser definido para o 2º Período da Oferta da OPV.
b) 2º Período de Subscrição da OPV: Entre as 08h00 (exclusive) do dia 1 de
Julho e as 17H00 do dia 12 de Julho.
Só serão consideradas como ordens de subscrição do 1º Período de Subscrição da
OPV aquelas que forem registadas na plataforma da Bolsa de Valores de
Moçambique antes do início do 2º Período de Subscrição da OPV.
As ordens de subscrição transmitidas serão firmes e irrevogáveis a partir do dia 08
de Julho, inclusive, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 133º do
Código do Mercado de Valores Mobiliários, podendo os investidores, até esse dia,
retirar a sua ordem de subscrição, através do cancelamento da mesma.

5.

Instituições Financeiras Colocadoras da Oferta
Durante o Período de Subscrição da Oferta, as ordens de subscrição de acções para
a OPV da HCB podem ser apresentadas junto do Consórcio e das instituições
financeiras que integram o Sindicato de Colocação da OPV.
Consórcio:



BCI – Banco Comercial e de Investimentos, SA (Coordenador Global)
BIG – Banco de Investimento Global, SA (Coordenador Global)

Membros do Sindicato de Colocação:





BancABC – African Banking Corporation Moçambique, SA
Banco Mais, SA
Banco Único, SA
Barclays Bank Moçambique, SA
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BIM – Millennium BIM, SA
BNI – Banco Nacional de Investimentos, SA
Capital Bank, SA
CPC – Cooperativa de Poupança e Crédito, SA
EcoBank, SA
FNB Moçambique, SA
Moza Banco, SA
Société Générale Moçambique
Standard Bank, SA

As ordens de subscrição poderão ainda ser apresentadas junto de outras
instituições financeiras que não fazem parte do sindicato de colocação da OPV,
desde que estejam autorizadas na intermediação de valores mobiliários em
Moçambique.
Para além das agências bancárias, os investidores poderão submeter ordens de
subscrição através de canais remotos dos bancos (quando disponíveis),
nomeadamente, sem limitação, internet banking, aplicativos móveis e outros.
O BCI irá disponibilizar dois canais electrónicos remotos (os Aplicativos BCI)
dirigidos aos Investidores Nacionais Singulares nos segmentos A, B e C (este canal
de subscrição não está disponível no segmento D - Investidores Nacionais
Colectivos):
 Aplicativo móvel USSD (*224#), acessível a partir de qualquer dispositivo que
aceda a um Cartão SIM válido e activo de uma das 3 operadoras móveis a operar
em Moçambique (Vodacom, Tmcel e Movitel), e sem custos de comunicação e
transmissão de dados para o utilizador;
 Aplicativo mobile APP, disponível para smartphones ou tablets que operam

sobre os sistemas operativos Android ou iOS, os quais requerem uma conexão
wifi ou a existência de um pacote de comunicação de dados por parte do
utilizador (podem aplicar-se custos de comunicação de dados dependendo do
pacote de dados que o utilizador tiver contratado com o seu prestador de
serviço).
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6.

Entrega de ordens de subscrição no Período da Oferta
Com excepção das ordens submetidas através dos Aplicativos BCI, as ordens de
subscrição entregues aos Intermediários Financeiros Colocadores da Oferta (ver
ponto 5) durante o Período de Subscrição da OPV (ver ponto 4), estão sujeitas ao
cativo na sua conta bancária (ou outra forma alternativa aceite pela entidade
receptora da ordem) do valor total correspondente à ordem de subscrição
acrescido dos respectivos encargos (ver ponto 11), à verificação do cumprimento
do critério de elegibilidade (ver ponto 3), e ao preenchimento obrigatório dos
seguintes campos, sob risco de não aceitação dessas ordens:









Nome, Endereço e Contactos;
Documento de Identificação, Data de Nascimento ou Data de Constituição;
País, Província e Distrito de residência;
NUIT do investidor;
Segmento;
Género;
Instituição Financeira, Balcão e Número de Boletim da Ordem de
Subscrição;
Quantidade de lotes subscritos.

As ordens submetidas através dos Aplicativos BCI estão sujeitas ao pagamento
prévio, antes das 17h00 do dia 12 de Julho, do valor total correspondente à ordem
de subscrição acrescido dos respectivos encargos (ver ponto 11), à verificação do
cumprimento do critério de elegibilidade (ver ponto 3), e ao preenchimento
obrigatório dos seguintes campos adicionais, sob risco de não aceitação dessas
ordens:


Conta onde pretende receber os dividendos (Conta BCI, NIB de conta
bancária, conta móvel, conta M-Pesa ou conta e-Mola, todas domiciliadas
em Moçambique e em meticais).

O Intermediário Financeiro é responsável pela verificação do preenchimento dos
campos obrigatórios nas ordens de subscrição que lhes forem apresentadas pelos
investidores.
Todo o subscritor no acto do registo da ordem, deverá utilizar o mesmo meio de
identificação.
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Qualquer alteração deverá ser feita junto aos Intermediários Financeiros
receptores da respectiva ordem de subscrição e dentro do período de subscrição
da oferta.
As ordens de subscrição submetidas aos Intermediários Financeiros no Período de
Subscrição da Oferta, terão de ser registadas na Plataforma Aplicacional da BVM
para a OPV da HCB, atentas as seguintes considerações:


As ordens correspondentes ao 1º período de subscrição serão as ordens que
hajam sido registadas na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV da HCB
entre as 8h00 do dia 17 de Junho e as 8H00 (inclusive) do dia 1 de Julho. As
ordens inseridas para além deste período serão consideradas como
correspondentes ao 2º período de subscrição, não importa a data de entrega
da ordem de subscrição ao Intermediário Financeiro.



As ordens correspondentes ao 2º período de subscrição serão as ordens
inseridas na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV da HCB desde as
08:00 (exclusive) do dia 1 de Julho até às 17H00 do dia 12 de Julho;



Só serão consideradas válidas para a presente operação as ordens de
subscrição que hajam sido registadas na Bolsa de Valores de Moçambique.

A transmissão à Bolsa de Valores de Moçambique das ordens de subscrição
destinadas à presente sessão especial de bolsa obedecerá às seguintes regras:
a) Todas as ordens de subscrição serão transmitidas, exclusivamente, pelos
intermediários financeiros que as hajam recebido;
b) As ordens de subscrição poderão ser continuamente transmitidas à Bolsa de
Valores de Moçambique nos dias compreendidos entre as 08:00 horas do
dia 17 de Junho de 2019 e as 17:00 horas do dia 12 de Julho de 2019.
c) A partir das 08:00 horas do dia 8 de Julho de 2019 (inclusive), todas as ordens
de subscrição registadas na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV da
HCB são irrevogáveis, nos termos do Artigo 133 do Código do Mercado de
Valores Mobiliários, não sendo passíveis de cancelamento ou alteração.
7.

Transmissão de ordens à Bolsa de Valores de Moçambique
As ordens de subscrição apresentadas às instituições financeiras durante o
Período da Oferta serão registadas na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV
da HCB, e a cada uma dessas ordens de subscrição, a BVM agregará a indicação da
data e hora em que o registo foi feito, sendo que será esta informação que
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determinará se a ordem pertence ao 1º período de subscrição ou ao 2º período
de subscrição.
A informação da data e hora é determinante na validação e atribuição de acções,
dado que para um investidor que tenha apresentado mais do que uma ordem num
mesmo segmento da OPV, as ordens serão validadas pela ordem cronológica do
registo da ordem de subscrição na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV da
HCB, o mesmo acontecendo na atribuição de acções.
As ordens de subscrição poderão ser inseridas de forma ininterrupta pelos
Intermediários Financeiros, na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV da
HCB, durante todo o Período da Oferta.
No final do Período da Oferta, 17:00 horas do dia 12 de Julho, já não serão aceites
mais ordens de subscrição para a OPV da HCB. Excepcionalmente, se os
Intermediários Financeiros alegarem razões que o justifiquem, poderá ser
concedido um período adicional para completarem o registo das ordens recebidas
na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV da HCB. A BVM estipulará um prazo
para o efeito e que poderá ir até 48 horas após o fecho do Período da Oferta.
8.

Processamento das Ordens de Subscrição
O processamento das ordens de subscrição para apuramento dos resultados da
OPV da HCB, será iniciado pela BVM após a observância cumulativa de três
eventos: (1) o término do Período de Subscrição da Oferta às 17:00 horas do dia
12 de Julho de 2019, (2) o fim do prazo adicional concedido aos Intermediários
Financeiros para registar as ordens de subscrição recebidas e não registadas na
BVM até ao final do Período de Subscrição de Acções, e (3) a comunicação à BVM
das Acções adicionais a serem acrescidas à Oferta inicial de 2,5% das acções HCB.
Com o início do processamento da OPV da HCB pela BVM, nos termos do parágrafo
anterior, as ordens de subscrição estão centralizadas na Bolsa de Valores de
Moçambique, que as vai distribuir por cada um dos segmentos da OPV, onde serão
agregadas por investidor (com base no seu NUIT), e existindo mais de uma ordem
de subscrição num mesmo segmento da OPV para um mesmo subscritor, serão
estas ordenadas por ordem cronológica do seu registo na BVM, e o seu
processamento será executado contemplando as seguintes etapas:
1. Determinação da Oferta Disponível para Processamento da OPV da HCB
2. Validação das Ordens de Subscrição
3. Critérios de Atribuição da Oferta
4. Critérios de Rateio da Oferta
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8.1

Determinação da Oferta Disponível para Processamento da OPV da HC
A Oferta inicial da OPV da HCB é representada por 686.887.315 acções
representativas de 2,5% do capital social da HCB. Caso a procura o justifique,
poderá a HCB aumentar a Oferta inicial.
Caso a HCB decida aumentar a Oferta original de 2,5% do capital social da HCB
(“Acções Adicionais”), na medida em que entenda que a procura o justifica, serão
estas acções distribuídas pelos segmentos da OPV de acordo com o seguinte
critério:
a) 50% (cinquenta por cento) das Acções Adicionais será reservado aos
Segmentos dirigidos aos Investidores Nacionais Singulares (Segmentos B e C),
aplicando-se nestes Segmentos os Critérios de Atribuição da Oferta (ver ponto
8.3) e os Critérios de Rateio (ver ponto 8.4) já previstos para a Oferta original.
b) 50% (cinquenta por cento) das Acções Adicionais será reservado ao Segmento
dirigido aos Investidores Nacionais Colectivos (Segmento D), aplicando-se
neste Segmento os mesmos Critérios de Atribuição da Oferta e os mesmos
Critérios de Rateio já previstos para a Oferta original.
Na eventualidade da procura nos Segmentos dirigidos aos Investidores Nacionais
Singulares (Segmentos B e C) ser inferior à Oferta disponível, as acções
excedentárias serão atribuídas ao Segmento dirigido aos Investidores Nacionais
Colectivos (Segmento D), observando-se as mesmas regras de atribuição e de
rateio estabelecidas nos pontos 8.3. e 8.4, respectivamente.
De igual forma, na eventualidade da procura no Segmento dirigido aos
Investidores Nacionais Colectivos (Segmento D) ser inferior à Oferta disponível, as
acções excedentárias serão atribuídas aos Segmentos dirigidos aos Investidores
Nacionais Singulares (Segmento B e C), observando-se as regras de atribuição e de
rateio estabelecidas nos pontos 8.3 e 8.4.

8.2

Validação das ordens de subscrição
Durante o Período de Subscrição da Oferta, o registo das ordens de subscrição
pelos Intermediários Financeiros na Plataforma Aplicacional da BVM para a OPV,
implica que a sua aceitação pelos Intermediários Financeiros abona a
conformidade da mesma com as condições da OPV, pelo que a validação das
ordens da subscrição pela BVM é exclusivamente feita ao nível do limite máximo
de subscrição por investidor.
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Aos investidores que hajam apresentado mais do que uma ordem de subscrição
num mesmo segmento, e em que o número total de acções subscritas pelo
investidor ultrapassar o limite máximo de subscrição previsto para o Segmento em
causa, as quantidades de acções excedentárias serão reduzidas por ordem
cronológica decrescente da sua inserção na Plataforma Aplicacional da BVM para
a OPV da HCB, até se atingir o limite máximo permitido.
As quantidades de acções subscritas por cada investidor nacional, acima do lote
máximo de subscrição definido para cada Segmento, não serão consideradas
válidas para efeitos de atribuição de acções.
Para o segmento A o limite máximo de subscrição por investidor é de 15.000
acções, no segmento B é de 7.500 acções, no segmento C é de 686.887.300 acções
e no segmento D é de 686.887.000 acções. Se a HCB tiver exercido o seu direito
de aumentar o número de acções objecto da Oferta (Acções Adicionais), o limite
máximo de subscrição por investidor para os segmentos C e D corresponderá à
Oferta Inicial de 686.887.315 acções, mais 50% do número de Acções Adicionais,
arredondado, por defeito, ao máximo múltiplo comum de 1.000 acções,
respectivamente.

8.3

Critérios de Atribuição da Oferta
A atribuição de acções segue as regras estabelecidas no Anúncio de Lançamento
da Oferta Pública de Venda de Acções da HCB, publicado em Boletim de Cotações
da Bolsa de Valores de Moçambique na data de 17 de Maio de 2019.
Na primeira fase, a atribuição de acções às ordens de subscrição válidas será
efectuada de forma sucessiva e sequencial até ao respectivo limite da Garantia de
Subscrição por Investidor estabelecido em cada Segmento A, B, C e D, por esta
ordem.
No caso de a oferta disponível de acções ser insuficiente para satisfazer
integralmente as ordens de subscrição válidas num segmento da primeira fase de
atribuição de acções, teremos de reduzir, sucessivamente, o limite da Garantia de
Atribuição em lotes de 10 acções, até ser possível a atribuição de uma Garantia de
Subscrição mínima de acções a todos os investidores desse segmento. Os lotes de
10 acções não distribuíveis serão sorteados aleatoriamente pelos investidores
com procura ainda por satisfazer nas ordens de subscrição válidas desse
segmento.
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Havendo oferta disponível, a segunda fase de atribuição de acções ocorrerá após
a primeira fase (Garantia de Subscrição por Investidor nos segmentos A, B, C e D,
por esta ordem), e será correspondente à atribuição de acções acima do limite da
Garantia de Subscrição por Investidor, e relativamente às ordens válidas em cada
segmento com procura ainda por satisfazer.
Se durante a segunda fase de atribuição de acções, a oferta disponível de acções
for insuficiente para satisfazer a procura não satisfeita nas ordens de subscrição
válidas num dado segmento, a atribuição de acções nesse segmento será feita pelo
Critério de Rateio do ponto 8.4.
As Acções sobrantes da atribuição de acções da segunda fase ao segmento C serão
transferidas para distribuição no segmento D. Por seu lado, as Acções sobrantes
da atribuição de acções da segunda fase ao segmento D serão transferidas para
distribuição no segmento B e C.
A atribuição de acções termina quando não houver mais oferta de acções para
distribuir, ou quando as ordens de subscrição válidas forem integralmente
satisfeitas.

8.4

Critérios de Rateio da Oferta

A atribuição de Acções às quantidades de acções validamente subscritas de cada
ordem de subscrição e ainda não satisfeitas será feita aplicando um factor de
rateio que é diferente conforme as acções tenham sido subscritas no 1º Período
ou no 2º Período da Oferta da OPV.
As ordens de subscrição que hajam sido transmitidas pelos Intermediários
Financeiros à Bolsa de Valores de Moçambique durante o 1º Período da Oferta da
OPV beneficiarão de um factor de rateio que será de 200% relativamente ao factor
de rateio que vier a ser definido para o 2º Período da Oferta da OPV.
O factor de rateio para o 2º Período da Oferta da OPV (“Factor Rateio P2”) será
calculado, relativamente às ordens de subscrição do Segmento onde se verificar a
ocorrência de rateio, da seguinte forma:
𝐹𝑅𝑃2 =

𝑆OPV disponível
2 ∗ ̅̅̅̅
𝑄𝑉𝑃 + ̅̅̅̅
𝑄𝑉𝑃
1

2

Onde:

FR

Factor de rateio;

P1

1º Período da Oferta da OPV;

P2

2º Período da Oferta da OPV;
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FRP2

O factor de rateio para o 2º Período da Oferta da
OPV;

SOPV disponível Oferta de acções disponível para atribuição;
̅̅̅̅
𝑄𝑉 P1

Quantidade validamente subscrita no 1º Período da
Oferta e ainda não satisfeita; e

̅̅̅̅
𝑄𝑉 P2

Quantidade validamente subscrita no 2º Período da
Oferta e ainda não satisfeita.

O factor de rateio para o 1º Período da Oferta da OPV (“Factor Rateio P1”) será
calculado da seguinte forma, se o Factor Rateio P2 determinado nos termos da
alínea anterior for inferior a 50%:
𝐹𝑅𝑃1 = 2 ∗ 𝐹𝑅𝑃2
Onde:
FRP1

O factor de rateio para o 1º Período da Oferta da OPV;

FRP2

O factor de rateio para o 2º Período da Oferta da OPV

Se na determinação do Factor Rateio P2 o seu valor for igual ou superior a 50%, as
quantidades validamente subscritas no 1º Período da Oferta e ainda por atribuir
serão integralmente satisfeitas (correspondente a Factor Rateio P1 = 100%). A
Oferta remanescente após a atribuição de acções às ordens relativas ao 1º Período
da Oferta serão atribuídas proporcionalmente às ordens relativas ao 2º Período
da Oferta, aplicando-se o Factor Rateio P2 corrigido da seguinte forma:
𝑆2 𝑂𝑃𝑉
𝐹𝑅𝑃2 = ̅̅̅̅̅
𝑄𝑉𝑃2
Onde:
S2OPV Oferta da OPV remanescente após a atribuição de acções
às ordens relativas ao 1.º Período da Oferta
̅̅̅̅
𝑄𝑉 P2 Quantidade validamente subscrita no 2º Período da Oferta
e ainda não satisfeita; e
FRP2

O factor de rateio para o 2º Período da Oferta da OPV

A atribuição de Acções (“Número de Acções Atribuídas”) a cada ordem de
subscrição, relativamente às ordens de subscrição do Segmento onde se verificar
a ocorrência de rateio, será feita de acordo com o seguinte cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠𝑂𝑃𝑉 = 𝐺 + (𝐹𝑅𝑃1 ∗ ̅̅̅̅
𝑄𝑉𝑃1 ) + (𝐹𝑅𝑃2 ∗ ̅̅̅̅
𝑄𝑉𝑃2 )
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Onde:
G

Garantia de Subscrição aplicável;

FRP1

O factor de rateio para o 1º Período da Oferta da OPV;

FRP2

O factor de rateio para o 2º Período da Oferta da OPV;

̅̅̅̅P1 Quantidade validamente subscrita no 1º Período da Oferta
𝑄𝑉
e ainda não satisfeita;
̅̅̅̅P2 Quantidade validamente subscrita no 2º Período da Oferta
𝑄𝑉
e ainda não satisfeita;

O Número de Acções Atribuídas é calculado por defeito. As Acções remanescentes
não distribuíveis por rateio serão sorteadas aleatoriamente pelas ordens de
subscrição com quantidade de acções validamente subscrita ainda por satisfazer
no segmento em causa.
9.

Divulgação dos Resultados da OPV
O apuramento dos resultados da Oferta será realizado em Sessão Especial de
Bolsa, a ser organizada pela Bolsa de Valores de Moçambique, no dia 17 de Julho,
correspondente ao 3º dia útil após o fim do Período da Oferta.
O apuramento dos resultados da Oferta Pública de Venda das Acções da HCB será
publicado no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Moçambique, bem como
em um jornal de grande divulgação em Moçambique.

10.

Liquidação Física e Financeira da OPV da HCB
a) Liquidação Física e Financeira da Oferta
A liquidação financeira da Oferta ocorrerá no dia útil seguinte ao da realização
da Sessão Especial de Bolsa destinada a apurar os resultados da OPV.
Na liquidação financeira desta Oferta, o montante provisionado pelos
investidores na OPV, com excepção dos investidores que tenham utilizado os
Aplicativos BCI para proceder à subscrição das Acções, correspondente ao
valor das Acções subscritas e não atribuídas ficará disponível, junto do
Intermediário Financeiro onde as ordens tenham sido apresentadas, a partir
do primeiro dia útil seguinte à data da liquidação financeira da OPV.
No caso de investidores que tenham utilizado os Aplicativos BCI,
nomeadamente o Aplicativo móvel USSD (*224#) e o Aplicativo mobile APP,
para proceder à subscrição de Acções, esse montante será restituído para a
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conta indicada pelo investidor no acto de registo no respectivo Aplicativo BCI,
até 12 (doze) dias úteis seguintes à data da liquidação financeira da OPV.
A liquidação física da Oferta poderá ocorrer até 12 (doze) dias úteis seguintes
ao da realização da Sessão Especial de Bolsa destinada a apurar os resultados
da OPV.
b) Registo na Conta de Titularidade de Valores Mobiliários
Na liquidação física da Oferta, as Acções adquiridas no âmbito da OPV serão
objecto de registo nas Contas de Titularidade dos respectivos investidores
junto dos Intermediários Financeiros onde as ordens de subscrição
correspondentes foram colocadas.
No entanto, para os Investidores Nacionais Singulares que tenham utilizado
os Aplicativos BCI, nomeadamente o Aplicativo móvel USSD (*224#) e o
Aplicativo mobile APP, para proceder à subscrição de Acções e que ainda não
tenham completado o Processo KYC, se aplicável, a Conta de Titularidade de
Valores Mobiliários junto do BCI revestirá a natureza provisória, ficando as
Acções bloqueadas, eventuais dividendos retidos e outros direitos associados
às Acções adquiridas retidos ou bloqueados (incluindo, sem limitação, o
direito de voto), até que o Processo de KYC fique completo, no prazo máximo
de 6 (seis) meses (“Período de Regularização”) a contar da data da Sessão
Especial de Bolsa destinada a apurar os resultados da OPV. Com a conclusão
do Processo de KYC, as Acções serão desbloqueadas, os eventuais dividendos
retidos serão pagos e os outros direitos associados às Acções adquiridas serão
restabelecidos, bem como a Conta de Titularidade de Valores Mobiliários
junto do BCI passará a revestir a natureza normal dessas contas. Caso o
Processo de KYC não fique completo até ao termo do Período de
Regularização, aplicar-se-á a Sanção prevista.
Em simultâneo com a criação da Conta de Titularidade de Valores Mobiliários
no Intermediário Financeiro, será criada a Conta de Titularidade de Valores
Mobiliários na CVM para todos os Investidores com o Processo de KYC
concluído à data de Liquidação Física ou à medida que o venham a concluir
durante o Período de Regularização para todos aqueles que no final do
Período de Subscrição ainda não o tenham concluído. A criação das Contas de
Titularidade de Valores Mobiliários na CVM será realizada com base na
informação dos Investidores constante nas respectivas ordens de subscrição
registadas na plataforma aplicacional da BVM durante o Período de
Subscrição.
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11.

Despesas, Taxas e Impostos suportados pelos Subscritores
Além do Preço de Venda das Acções, em cada ordem de subscrição o investidor
suportará os encargos eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro
onde venha a colocar a referida ordem de subscrição, bem como as taxas da BVM
e da CVM, designadamente:
 Comissão de processamento da ordem de subscrição, de acordo com o
preçário em vigor no Intermediário Financeiro receptor da ordem de
subscrição;
 Comissão de Corretagem, de acordo com o preçário em vigor no
Intermediário Financeiro receptor da ordem de subscrição;
 Outros encargos eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro
onde a ordem de subscrição tenha sido apresentada;
 Taxa de Bolsa devida à BVM pela subscrição de acções escriturais, calculada
à taxa de 0,10% sobre o Preço de Venda da Oferta multiplicado pelo número
de Acções a subscrever; e
 Taxa de registo da transacção de acções escriturais devida à CVM, calculada
à taxa de 0,20% sobre o Preço de Venda da Oferta multiplicado pelo número
de Acções a subscrever.
Apenas para o Segmento B (Pequenos Investidores Nacionais Singulares), as
comissões, taxas e encargos relativos à subscrição de acções na OPV serão isentas
ou devolvidas, na totalidade, pelas respectivas entidades a quem são devidas.
Com a manutenção da carteira de acções, o investidor suportará os encargos
eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro onde a carteira de títulos
estiver colocada sob custódia, nomeadamente, sem limitação, a comissão de
guarda de títulos ou a comissão de processamento de dividendos, de acordo com
o preçário em vigor no referido Intermediário Financeiro.
Com a venda, parcial ou total, das acções em mercado secundário através da BVM,
o investidor suportará os encargos eventualmente cobrados pelo Intermediário
Financeiro onde a carteira de títulos estiver colocada sob custódia,
nomeadamente, sem limitação, a Comissão de Corretagem, de acordo com o
preçário em vigor no referido Intermediário Financeiro.
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12.

Admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique
A HCB solicitará a admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique da
totalidade das acções representativas de 7,5% da HCB, constituídas por
2.060.661.944 acções ordinárias, nominativas e escriturais.
A negociação das acções que hajam sido objecto da OPV da HCB em mercado
bolsista será iniciado oito dias após a Publicação do Prospecto de Admissão à
cotação de 7,5% do capital social da HCB, em Boletim de Cotações da Bolsa de
Valores de Moçambique.

13.

Sanções, conclusão de processos KYC e reversão das operações
As seguintes sanções são aplicáveis aos investidores independentemente de
qualquer decisão judicial, sem prejuízo de outras medidas sancionatórias que a
HCB possa entender desenvolver.
Não elegibilidade do investidor
Caso se demonstre que um investidor não cumpria estritamente os critérios de
elegibilidade (conforme definição de Investidor Nacional) no momento de
colocação da ordem de subscrição, e sem prejuízo de outras medidas
sancionatórias, o mesmo será sancionado com a alienação potestativa das Acções
adquiridas à HCB a 50% (cinquenta por cento) do menor preço entre: (i) Preço de
Venda da Oferta e (ii) valor de mercado à data relevante, sem restituição de
eventuais taxas e comissões que tenha suportado com a mesma.
Perda de elegibilidade do investidor
Caso um investidor venha a perder a qualificação de Investidor Nacional, este
obriga-se, num prazo de 30 (trinta) dias após a data de perda da referida
qualificação, a alienar as Acções. Findo esse prazo, a BVM procederá à alienação
potestativa das Acções pelo critério de preço de venda ao melhor.
Não execução do processo de KYC dentro do prazo estabelecido (6 meses), se
aplicável
Caso até ao termo do Período de Regularização o Investidor Nacional Singular não
proceda ao processo de KYC, a Conta de Titularidade das Acções junto do
respectivo intermediário financeiro, provisória, será cancelada e as Acções serão
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retomadas pela HCB ao menor preço entre: (i) Preço de Venda da Oferta e (ii) valor
de mercado das Acções no último dia de cotação do Período de Regularização,
sendo o respectivo valor restituído ao investidor nos dez (10) dias úteis seguintes
ao último dia do Período de Regularização, sem restituição de eventuais taxas e
comissões que tenha suportado com a mesma
Vantagem indevida
Se após conclusão do processo de KYC depois do fim do Período de Subscrição se
verificar que o investidor obteve uma vantagem indevida pela não agregação das
ordens de subscrição submetidas através dos Aplicativos BCI com outras ordens
de subscrição submetidas através de outros canais, incluindo através de outros
Intermediários Financeiros, a vantagem indevida recebida em número de Acções
será cancelada através da alienação potestativa dessas Acções à HCB ao menor
preço entre: (i) Preço de Venda da Oferta, e (ii) valor de mercado das Acções na
data relevante, sendo o respectivo valor restituído ao investidor nos dez (10) dias
úteis seguintes à data de alienação das Acções, sem restituição de eventuais taxas
e comissões que tenha suportado.
Falta de apresentação de documentação para Prova de Elegibilidade do Investidor
Caso o Investidor não proceda à entrega, junto da Instituição Colocadora, de
documentação relevante para a Prova de Elegibilidade no prazo de 30 (trinta) dias
após ser demandado para tal, por escrito, pela Instituição Colocadora, pela HCB
ou pela CVM, será aplicada a sanção de alienação potestativa das Acções
adquiridas à HCB a 50% (cinquenta por cento) do menor preço entre: (i) Preço de
Venda da Oferta e (ii) valor de mercado à data relevante, sem restituição de
eventuais taxas e comissões que tenha suportado com a mesma.
Titularidade das Acções HCB
As acções que nos termos do presente ponto hajam sido revertidas para a
titularidade da HCB, deverão ser registadas em Conta de Titularidade de Acções
junto da Central de Valores Mobiliários, como acções próprias detidas pela HCB, e
em Conta de Titularidade de Acções junto de um intermediário financeiro
designado pela HCB para o efeito.
Estas acções serão transaccionáveis em mercado bolsista, uma vez que as acções
representativas da Série B da HCB estejam admitidas à cotação na Bolsa de Valores
de Moçambique.
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14.

Informação adicional
Para mais informação, os Investidores Nacionais devem consultar o Anúncio de
Lançamento da Oferta Pública de Venda de 2,5% das Acções da HCB publicado em
Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Moçambique de 17 de Maio de 2019,
e que se encontra disponível no website da BVM (www.bvm.co.mz) e no website
da HCB (www.hcb.co.mz).
O presente Aviso de Sessão Especial de Bolsa será publicado em Boletim de
Cotações da Bolsa de Valores de Moçambique, e estará disponível no website da
BVM (www.bvm.co.mz) e no website da HCB (www.hcb.co.mz).
A Bolsa de Valores de Moçambique tem à disposição do público nacional
investidor, o Gabinete de Apoio aos Investidores para a OPV da HCB (e outras
matérias de bolsa) na sala 522 do 5º andar do bloco 5 do Prédio 33 Andares, sito
no número 1230 da Avenida 25 de Setembro, na Cidade de Maputo.
Os investidores poderão também ter acesso gratuito a informação sobre a OPV da
HCB através da Linha Verde gratuita da BVM (800-55-44), das 08h00 às 16h00.
A HCB também disponibilizou a linha grátis 800-224-224 das 06h00 às 22h00, e os
investidores poderão igualmente dirigir-se a um balcão dos Coordenadores
Globais da OPV da HCB (BCI e BIG).

O Presidente
Salim Cripton Valá
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