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ADVERTÊNCIAS 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 PELO AMARAMBA CAPITAL BROKER- SOCIEDADE 

CORRETORA, LDA. 



Pag 3 / 17 

 

 

Índice 

1. INFORMAÇÃO SOBRE A ENTIDADE EMITENTE .............................................................. 5 

1.1. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO ................................................................................ 7 

2. MENÇÕES LEGALMENTE OBRIGATÓRIAS NAS PULICAÇÕES DA EMITENTE ....................... 8 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA QUALIDADE INFORMATIVA ........................... 9 

4. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE EMISSÃO .......................................................... 9 

4.1. MONTANTE E MODO DE REPRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS ............................................. 10 

4.2. DURAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, DATAS E MODALIDADES DE AMORTIZAÇÃO ..................... 10 

4.3. MOEDA DO EMPRÉSTIMO ........................................................................................ 10 

4.4. CADÊNCIA DE EMISSÃO .......................................................................................... 10 

4.5. DIREITOS DE PREFERÊNCIA NA SUBSCRIÇÃO OU VENDA ............................................ 10 

5. MODO DE DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS JUROS ...................... 10 

5.1. Cálculo da Taxa de Juro........................................................................................... 10 

5.2. DATA DE PAGAMENTO DOS JUROS ........................................................................... 11 

6. NATUREZA E ÂMBITO DAS GARANTIAS PRESTADAS À EMISSÃO .................................. 11 

7. REGIME FISCAL APLICÁVEL ..................................................................................... 11 

8. PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS................................................ 12 

8.1. BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 ....................................................... 12 

8.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2020 E 2019 ..................................................................................................... 13 

8.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2020 E 2019 .................................................................................... 14 

9.1. PATENTES E LICENÇAS ........................................................................................... 15 

9.2. ACONTECIMENTOS EXCEPCIONAIS ........................................................................... 15 

10. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E DE EMISSÃO .................................................................... 15 

11. REEMBOLSO .......................................................................................................... 15 



Pag 4 / 17 

 

 

12. REEMBOLSO ANTECIPADO ....................................................................................... 15 

13. TRANSMISSIBILIDADE ............................................................................................ 15 

13.1. DIREITOS INERENTES À ESTES TÍTULOS ................................................................... 15 

13.2. DIREITOS DE PREFERÊNCIA NA COMPRA OU VENDA ................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag 5 / 17 

 

 

1. INFORMAÇÃO SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 

O MyBucks Mozambique (Mcb), SA, é um banco moçambicano que opera em Moçambique há 

mais de 15 anos e, a partir do dia 16 de Fevereiro de 2021, passou a fazer parte do Grupo 

Xtenda Financial Holdings Limited (XFHL). O Grupo Xtenda Financial Holdings Limited adquiriu 

mediante aprovação pelo Banco de Moçambique 99,9% do MBC. A Xtenda Financial Holdings 

Limited (XFHL) começou a operar no final de 2015 e está baseada nas Maurícias. A instituição 

está representada através de subsidiárias operacionais em Moçambique, Tanzânia, Zimbabué 

e Zâmbia, cada uma delas com sucursais locais e agências. A XFHL também tem um contrato 

de gestão com a DBF Capital Partners Limited para gerir as operações diárias da Xtenda 

Finance (Pvt) Limited em Zimbabué. DBF Capital Partners Limited (DBF) é uma holding de 

investimentos sedeada em Maurícias com foco para capital de risco. Até o momento, a 

instituição investe nos sectores de petróleo e gás, serviços financeiros e imobiliário. No que 

tange aos serviços de consultoria financeira, o DBF concentra-se em actividades relacionadas 

ao capital de risco, incluindo mobilização de capital, reestruturação de balanço patrimonial, 

bem como fusões e aquisições. Em linha resumida, DBF Capital Partners Limited é o accionista 

maioritário da Xtenda Financial Holdings Limited. 

Em Moçambique, para além da recente aquisição do grupo MyBucks, a Xtenda Financial 

Holdings possui igualmente a Xtenda Finanças Moçambique, uma instituição de microfinanças 

que tem como actividade principal a concessão de crédito a funcionários públicos. A instituição 

iniciou as suas actividades em Março de 2019 e é regulada pelo Banco de Moçambique ao 

abrigo do Regulamento de Microfinanças, Aviso 57/2004. Opera ao abrigo de uma licença 

geral de poupança e crédito para microfinanças emitida pelo Banco de Moçambique. 

A emergência de um novo accionista no MBC reformulou a estrutura do conselho de 

administração e, igualmente a estrutura da comissão executiva como um sinal inequívoco da 

adopção de acções estratégicas à semelhança de outras geografias prenhes de uma actuação 

expressiva. O MBC comporta mais de 160 colaboradores, 13 sucursais, 4 agências bancárias 

e mais de 700 promotores de vendas e, sendo que, nos últimos 3 anos, o banco recorre ao 

mercado de capitais moçambicano como uma das suas fontes de financiamento, tendo, desde 

então, emitido obrigações corporativas e papel comercial num montante para além de 700 

milhões de meticais. Esta experiência de actuação revelou uma crescente confiança do 

mercado e/ou investidores, mercê, de entre vários factores, o cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da mobilização secundada pelo mercado de capitais doméstico. 
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A estrutura financeira da MBC está em processo de reformulação com o objectivo saliente de 

fortalecer o balanço, melhorar os níveis de rendibilidade e eficiência operacional. Os principais 

indicadores financeiros do Banco estão reflectidos nos seguintes indicadores: solvabilidade (-

0,75%) (injecção de capital em Junho de 2021), taxa de recuperação de empréstimos na 

ordem de 88%, taxa de inadiplência de empréstimos (crédito mal-parado) 9,63%, receita 

líquida de juros 42%, índice de liquidez: 41,86%. Vai daí, a necessidade capital de 

recapitalização prevista para o corrente mês de Junho de 2021, nos  termos em que, projecta-

se uma estrutura de capital na ordem de MZN386 milhões, com um impacto directo na 

melhoria do rácio de solvabilidade para o nível relativamente maior que o mínimo 

regulamentar de 8%. 

O Banco, desde a sua incepção, aporta como objectivo primordial, o apoio ao desenvolvimento 

das comunidades locais, característica que perdura até os dias de hoje, priorizando os 

financiamentos com impacto social. A partir de 2018, o MBC oferece um serviço específico 

aos servidores públicos, denominado empréstimo de base salarial. Uma vez que os salários 

dos servidores públicos são processados pelo CEDSIF (Centro de Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação Financeira do Estado) e, considerando o vigente acordo de 

entendimento entre o CEDSIF e o MBC, o CEDSIF mantém contas associadas aos 

financiamentos do servidor público e vinculadas ao MBC, imediatamente no momento em que 

o servidor aufere o seu salário. Este mecanismo operacional mitiga substancialmente a 

possibilidade de ocorrência de uma possível porção de inadimplência. Aproximadamente 

43.000 créditos, totalizando MZN2,8 biliões, foram concedidos a servidores públicos e, por 

recurso a este mecanismo transaccional de recuperação de crédito, revela um nível de 

recuperação efectiva na ordem de 93%. 

O crescente número de servidores públicos que recorrem a esse modelo de financiamento, o 

empréstimo de base salarial, é corolário da fórmula erigida para melhor atender seu nicho de 

mercado, culminando com o aumento do número de servidores manifestamente interessados 

nos produtos disponibilizados. Prova disso, é o facto de o Orçamento Geral do Estado prever 

um aumento anual da contratação de trabalhadores nas áreas da saúde, educação, defesa e 

segurança. 

Dada a sua solidez no mercado financeiro local e potencialmente com capital manifestamente 

fortalecido, aliado a um sólido crescimento e sua agenda de inclusão financeira com foco no 

empréstimo de base salarial, ou seja, financiamento para servidores públicos, apresentamos 
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a estrutura financeira e, concomitantemente as contas referentes aos primeiros 5 meses de 

2021 vis-à-vis as projecções para o período ulterior. 

 

1.1. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

A entidade emitente tem como denominação social “MyBucks Mozambique (Mcb), SA”, mas 

utiliza frequentemente apenas a designação de “MBC”, e tem os seus estatutos publicados no 

Boletim da República n.º 10, Série III, de 9 de março de 2005, tendo sofrido sucessivas 

alterações que forem reflectidas nas seguintes publicações: 

 

• Boletim da República n.º 30, Série III, de 27 de julho de 2005; 

 

• Boletim da República n.º 19, Série III, de 10 de maio de 2007; 

 

• Boletim da República n.º 30, Série III, de 28 de julho de 2011; 

 

• Boletim da República n.º 51, Série III, de 22 de dezembro de 2011; 

 

• Boletim da República n.º 22, Série III, de 19 de março de 2015; 

 

• Boletim da República n.º 45, Série III, de 9 de junho de 2015; 

 

• Boletim da República n.º 5, Série III, de 14 de janeiro de 2016; 

 

• Boletim da República n.º 61, Série III, de 23 de maio de 2016; 

 

• Boletim da República n.º 38, Série III, de 31 de março de 2016; 

 

• Boletim da República n.º 108, Série III, de 9 de setembro de 2016; 

 

• Boletim da República n.º 6, Série III, de 11 de janeiro de 2017; 

 

• Boletim da República n.º 7, Série III, de 10 de janeiro de 2019; 

 

• Boletim da República n.º 144, Série III, de 26 de julho de 2019.
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2. MENÇÕES LEGALMENTE OBRIGATÓRIAS NAS PULICAÇÕES DA EMITENTE 

 

• Nome: MyBucks Mozambique (Mcb), SA 

 

• Objecto Social: Banco de microfinanças. 

 

• Capital Social: 570.359.584,06 MZN (quinhentos e setenta milhões, trezentos e 

cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro meticais e seis centavos), 

representados por apenas uma classe de acções com o valor nominal de 100 MT (cem 

Meticais). 

• Matrícula: matriculada junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o 

número 17.363, a folhas 60 verso do Livro C – 43. 

• Sede: Avenida 25 de setembro, n.º 1821, 3º andar, Maputo, Moçambique. 

 

• NUIT: 400129551. 

 

 

A estrutura accionista do emitente é a seguinte: 

 

Accionistas Número de acções subscritas % 

Xtenda Financial Holdings 

Limited (XFHL) 

5,701,810 (cinco milhões setecentas e uma 

mil, oitocentas e dez acções) 

 

99.999965% 

Andrew Taruwona 01 (uma acção) 0.000018% 

Moses Vera 01 (uma acção) 0.000018% 

Total 5,701,812 (cinco milhões setecentas e uma 

mil, oitocentas e doze acções) 

100% 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA QUALIDADE INFORMATIVA 

A forma e o conteúdo da presente nota informativa obedecem ao preceituado no Decreto-Lei 

n.º 21/2005 de 31 de Maio (que regula o processo de emissão e admissão à cotação de Papel 

Comercial) 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 pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa: 

MyBucks Mozambique (Mcb), SA, enquanto entidade Emitente; e 

 

• Os membros do Conselho de Administração do MyBucks Mozambique (Mcb), SA, 

nomeadamente: 

 

 
Presidente: João José Macaringuen 

Administrador: Mark Vivier 

Administrador: André Dauane 

Administrador: Thamsanqa Sibiya  

Administrador: George Nheweyembwa  

Administrador: Riann Paul 

 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE EMISSÃO 

A presente emissão de papel comercial da Emitente, foi efectuada numa única série, pelo 

montante na ordem de 250.000.000,00 MZN, sendo que a presente nota informativa 

representa um pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique, nos termos 

estabelecidos no Decreto-Lei n.º 21/2005 de 31 de Maio. 
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4.1. MONTANTE E MODO DE REPRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS 

A emissão de papel comercial é referente a 2.500.000 (dois milhões e quinhentos) títulos 

escriturais, nominativos, cada um com o valor nominal de 100,00 MT (cem Meticais), 

correspondente ao valor global de emissão de 250.000.000,00 MT (duzentos e cinquenta 

milhões de Meticais), representativo da primeira série do Programa de Emissão de Papel 

Comercial 2021 do MyBucks Mozambique (Mcb), SA, e foi emitido a 29 de junho de 2021. 

 

4.2. DURAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, DATAS E MODALIDADES DE AMORTIZAÇÃO 

O empréstimo será de 12 (doze) meses, com pagamentos semestrais de juros, ocorrendo 

o reembolso do capital ao par no final do prazo da emissão. 

 

4.3. MOEDA DO EMPRÉSTIMO 

O empréstimo de Papel Comercial foi emitido na moeda nacional da República de 

Moçambique, o Metical. 

 

4.4. CADÊNCIA DE EMISSÃO 

 

A emissão será efectuada em uma única série. 

 

4.5. DIREITOS DE PREFERÊNCIA NA SUBSCRIÇÃO OU VENDA 

Não estão estabelecidas condições de exercício de direito de preferência na subscrição ou 

venda de títulos do Papel Comercial da Emitente, sendo estes livremente negociáveis nos 

termos da lei geral. 

 

5. MODO DE DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS JUROS 

 

5.1. Cálculo da Taxa de Juro 

A taxa de juro nominal da emissão é de 18.90% (dezoito vírgula noventa per cento), e é fixa 

até a maturidade.  

Os juros serão calculados diariamente e numa base de 360 dias (trezentos e sessenta dias), 

correspondente a 12 (doze) meses de 30 (trinta) dias cada. 

O 1.º (primeiro) cupão será pago no dia 29 de dezembro de 2021 e a data do último cupão será no 

dia 29 de junho de 2022. 
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5.2. DATA DE PAGAMENTO DOS JUROS 

 

A contagem de juros irá decorrer até os dias 29 de dezembro de 2021 e 29 de junho de 2022, 

sendo que o pagamento de juros terá lugar no dia útil seguinte após o término da contagem 

de juros. A data do último cupão será no dia 29 de junho de 2022. 

Por dia útil, para este efeito, entende-se qualquer dia que não seja sábado, domingo ou 

feriado declarado nacional. Caso a data prevista coincida com um dia em que os bancos em 

Maputo não se encontrem abertos, a data de pagamento de juros passará para o dia útil 

imediatamente seguinte. 

 

 

6. NATUREZA E ÂMBITO DAS GARANTIAS PRESTADAS À EMISSÃO 

Os fluxos de caixa gerados pela actividade da Emitente, respondem pelos compromissos 

assumidos na presente emissão de papel comercial. Existe também uma fiança subscrita pela 

sociedade MyBucks, S.A. segunda a qual as receitas e o património do Fiador respondem pelo 

cumprimento de todas as obrigações que, para a Emitente, resultam e/ou venham a resultar 

do Papel Comercial, no caso de a Emitente não poder responder as mesmas. 

 

 

7. REGIME FISCAL APLICÁVEL 

Nos termos do regime fiscal em vigor pela Lei da República de Moçambique. 
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8. PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS 

8.1. BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

 

 
 

(Valores expressos em Meticais) 

   2020    2019      1 Janeiro 2019  

Activo   Reexpresso   

Caixa e equivalentes de caixa 742,096,384  260,452,492  336,415,292 

Disponibilidades e aplicações em 418,713,014  333,669,344  202,571,711 

Crédito a clientes 2,325,570,175  1,852,537,357  1,763,290,330 

Outros activos 221,249,655  32,450,469  10,051,751 

Investimentos em instrumentos de capita 6,327,551  6,327,551  6,327,551 

Activos tangíveis 103,679,389  123,391,220  95,670,960 

Activo de direito de uso (ROU) 33,470,113  53,886,145  - 

Activos intangíveis 133,379,000  66,138,283  414,229 

Activos por impostos diferidos 39,744,903  22,382,615  - 

Títulos de dívida Detido 747,901,229  -  - 

Total de Activo      4,772,131,413        2,751,235,476       2,414,741,824  

Passivo 
     

Recursos de outras instituições de crédit -  216,750,040  104,871,574 

Recursos de clientes 3,297,835,622  1,291,506,076  1,011,837,234 

Outros passivos 174,700,666  67,779,930  134,550,356 

Empréstimos 424,238,973  160,612,154  257,996,820 

Títulos de dívida 535,239,591  548,001,210  504,878,475 

Passivos por impostos correntes -  37,938,180  25,111,581 

Passivo por locações financeiras 37,022,994  57,355,480  - 

Passivos por impostos diferidos 8,917,067  8,858,407  - 

Total de Passivo      4,477,954,913        2,388,801,477       2,039,246,040  

Capital 
     

Capital social 570,359,584  570,359,584  570,359,584 

Prémio de emissão 1,791,130  1,791,130  1,791,130 

Reserva legal 25,205,754  25,205,754  1,512,510 

Outras reservas 58,960,576  58,960,576  58,960,576 

Reserva de reavaliação 17,809,093  18,824,117  - 

Resultados transitados (379,949,637)  (312,707,162)  (257,128,016) 

Total de Capital   294,176,500     362,433,999     375,495,784  

Total de Passivo e Capital      4,772,131,413        2,751,235,476       2,414,741,824  
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8.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

 

 
 

(Valores expressos em Meticais)  

  2020 

 

  2019 

  Reexpresso 

Juros e rendimentos similares 966,679,787 904,735,653 

Juros e encargos similares   (470,567,694)      (348,156,138)  

Margem financeira   496,112,093    556,579,515  

Rendimentos de serviços e comissões 92,029,086 78,049,910 

Gastos com serviços e comissões   (2,218,861)   (5,278,269) 

Resultados com taxas e comissões   89,810,225    72,771,641  

Resultados de reavaliação cambial (6,850,459) 511,235 

Imparidade de crédito (25,085,222) (227,276,816) 

Outros ganhos operacionais   (63,771,748)   11,484,351  

Resultados operacionais   490,214,889    414,069,926  

Gastos com o pessoal (185,161,425) (167,749,331) 

Gastos gerais administrativos (332,935,084) (218,259,365) 

Amortizações (45,388,331) (39,030,909) 

Outros gastos operacionais   (13,851,090)   (21,243,241) 

Resultado antes de impostos (87,121,041) (32,212,920) 

Correntes   18,863,542    2,870,343  

Resultado líquido do exercício   (68,257,499)   (29,342,577) 
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8.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 2020  2019 

Fluxo de caixa das actividades operacionais   Reexpresso 

(Prejuízo)/lucro do ano (68,257,499)  (29,342,577) 

 
Itens que não representam fluxos de caixa 

 
(444,294,945) 

  
(291,393,043) 

Depreciação 45,388,331  39,030,909 

Amortization of right of use asset    

Lucro/(Perda) na alienação de imóveis e equipamentos 207,137  (578,858) 

Abate de activos tangíveis -  2,327,948 

Imposto (18,863,542)  (2,870,343) 

Juros e rendimentos similares (966,679,787)  (904,735,653) 

Juros e encargos similares 470,567,694  348,156,138 

Imparidade de crédito 25,085,222  227,276,816 

Fluxo de caixa operacional antes das altera ções 

nos activos e passivos operacionais 
(512,552,444) 

 
(320,735,620) 

Alterações nos activos e passivos operacionais    

Recursos de clientes 2,006,329,546  101,744,186 

Crédito a clientes (498,118,040)  (259,748,211) 

Diminuição/(aumento) de outros activos (188,799,186)  (22,398,718) 

Aplicações em instituições de crédito (85,043,670)  (127,428,289) 

Recursos de instituições de crédito (216,750,040)  111,878,466 

(Diminuição)/aumento de outros passivos 106,920,736  (32,172,460) 

Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 

antes de impostos 

611,986,902  (548,860,646) 

Juros recebidos 915,358,326  868,660,557 

Juros pagos (443,736,975)  (275,164,215) 

Juros de locação (5,855,678)  (4,710,969) 

Imposto pago (5,448,538)  (6,685,672) 

Fluxo de caixa líquido de caixa das actividades 
operacionais 

1,072,304,036  33,239,055 

 
Fluxo de caixa das actividades de financiamento 

   

Pagamentos de empréstimos (56,373,181)  (84,697,021) 

Pagamentos de obrigações emitidas (270,338,912)  (134,000,000) 

Empréstimos obtidos 320,000,000  8,029,125 

Emissão de obrigações 257,577,293  201,061,843 

Pagamentos por passivos por locação (12,078,603)  (19,107,845) 

Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento 238,786,597  (28,713,898) 

 
Fluxo de caixa das actividades de investimento 

   

Recebimentos por abates de activos tangíveis -  11,314,181 

Aquisição de activos intangíveis (73,504,994)  (65,725,909) 

Aquisição de títulos de dívida (747,901,229)  - 

Aquisição de activos tangíveis (8,040,518)  (26,076,229) 

Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento (829,446,741)  (80,487,957) 

 
Variações líquidas em caixa e equivalentes de caixa 

 
481,643,892 

  
(75,962,800) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 260,452,492  336,415,292 

Caixa e equivalentes de caixa no final do ano 742,096,384  260,452,492 

Caixa e equivalentes de caixa no final do ano 742,096,384  260,452,492 

Saldos com o Banco Central 626,820,045  180,138,766 

Saldos com outras instituições de crédito 65,250,370  51,451,398 

Saldos de caixa 50,025,969  28,862,328 
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9. DEPENDÊNCIA DE FACTOS SUSCEPTÍVEIS DE AFECTAR A SUA RENTABILIDADE 

9.1. PATENTES E LICENÇAS 

Não existem patentes, ou contratos de concessão, bem como outros contratos ou modos de 

produção que tenham uma importância significativa nas actividades da Emitente. 

 

9.2. ACONTECIMENTOS EXCEPCIONAIS 

Não se verificaram quaisquer eventos excepcionais nos últimos dois anos de actividade da 

Emitente, que tenham afectado ou que possam vir a afectar a actividade da Emitente. 

 

10. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E DE EMISSÃO 

Os títulos foram emitidos ao preço de 100,00 Meticais cada e a colocação foi feita por 

subscrição particular e directa ao mesmo preço. 

 

11. REEMBOLSO 

O reembolso do capital será efectuado a 29 de Junho de 2022. 

 

12. REEMBOLSO ANTECIPADO 

A Emitente não prevê a possibilidade de reembolso antecipado.  

 

13. TRANSMISSIBILIDADE 

Está emissão de papel comercial será objecto de imediata admissão à cotação na Bolsa de 

Valores de Moçambique. 

 

13.1. DIREITOS INERENTES À ESTES TÍTULOS 

Estes valores mobiliários não originam qualquer tipo de direitos especiais inerentes à sua 

propriedade, para além do recebimento de juros e do reembolso do capital. 

 

13.2. DIREITOS DE PREFERÊNCIA NA COMPRA OU VENDA 

Não existem quaisquer direitos de preferência subjacentes a esta emissão, sendo os títulos 

representativos do Papel Comercial Mybucks 2021 – Série 1, livremente negociáveis nos 

termos da lei geral. 


