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PROSPECTO DE ADMISSÃO À COTAÇÃO DE OBRIGAÇÕES NO  

VALOR GLOBAL DE 870.240.000,00MT 

 

Obrigações Bayport 2018 – Série I 

Capital Social:1.905.808.000,00 METICAIS 

MATRICULADA JUNTO DA CONSERVATÓRIA DO REGISTO DAS ENTIDADES LEGAIS 

SOB O NÚMERO 1003125530 

SEDE: AVENIDA 25 DE SETEMBRO, N.º 1147, 3º ANDAR, MAPUTO, MOÇAMBIQUE 

NUIT:400376328 

 

ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM: 

STANDARD BANK, S.A. BANCO BIG MOÇAMBIQUE, S.A. 

CAPITAL SOCIAL: 1.294.000.000METICAIS   

MATRICULADA JUNTO DA CONSERVATÓRIA DO 

REGISTO DAS ENTIDADES LEGAIS SOB O N.º 

4.179 

SEDE: AV. 10 DE NOVEMBRO, N.º 420 MAPUTO, 

MOÇAMBIQUE 

NUIT: 400021260 

CAPITAL SOCIAL: 484.791.000 METICAIS   

MATRICULADA JUNTO DA CONSERVATÓRIA DO 

REGISTO DAS ENTIDADES LEGAIS SOB O N.º 

100547112 

SEDE: AV. VLADIMIR LENNINE, Nº 174, 11º 

ANDAR,MAPUTO, MOÇAMBIQUE 

NUIT: 400584291 
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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 RESPONSABILDADE 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 COLOCADA PELO CONSÓRCIO STANDARD BANK, S.A. / BANCO 

BIG MOÇAMBIQUE, S.A.,NÃO LHE TENDO SIDO ATRIBUÍDA NOTAÇÃO DE RATING POR UMA EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O EFEITO. 
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

Denominação Social da Entidade Emitente:  

A entidade emitente tem como denominação social “Bayport Financial Services Moçambique, (Mcb) 

S.A”, mas utiliza frequentemente apenas a designação comercial de “Bayport”, e tem os seus estatutos 

publicados no Boletim da República n.º 30, III Série, de 30 de Julho de 2012 e respectivas alterações 

parciais no Boletim da República n.º 85, III Série, de 22 de Outubro de 2014, no Boletim da República n.º 

68, III Série, de 27 de Agosto de 2015, no Boletim da República n.º 28, III Série, de 8 de Março de 2016, 

no Boletim da República n.º 64, III Série, de 30 de Maio de 2016, no Boletim da República n.º 80, III 

Série, de 6 de Julho de 2016 e no Boletim da República n.º 136, III Série, de 30 de Agosto de 2017. 

 

Menções legalmente obrigatórias nas publicações da Emitente: 

 Nome: Bayport Financial Services Moçambique, (Mcb) S.A. 

 Capital Social: 1.905.808.000,00MT (um bilião, novecentos e cinco milhões, oitocentos e oito 

mil Meticais), representado por 1.905.808 (um milhão, novecentas e cinco mil, oitocentas e 

oito) acções, cada uma com o valor nominal de 1.000,00MT (mil Meticais) 

 Matriculada junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o número 100312530 

 Sede: Avenida 25 de Setembro, n.º 1147, 3º andar, Maputo, Moçambique 

 NUIT: 400376328 

 

Natureza do Prospecto:  

Prospecto de admissão à cotação, na Bolsa de Valores de Moçambique, das8.702.400 (oito milhões, 

setecentas e duas mil, quatrocentas) obrigações emitidas pela Bayport e subscritas por subscrição 

particular. 
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Número, Natureza e Valor Nominal das Obrigações a serem emitidas:  

O presente pedido de admissão à cotação é referente às 8.702.400 (oito milhões, setecentas e duas mil 

e quatrocentas) obrigações escriturais nominativas, cada uma com o valor nominal de 100,00MT (cem 

Meticais), correspondente a um valor global de emissão de 870.240.000,00MT (oitocentos e setenta 

milhões, duzentos e quarenta mil Meticais), representativo da totalidade da emissão das Obrigações 

Bayport 2018 – Série I, realizada a 17 de Julho de 2018 por escritura pública lavrada de folhas 8 a 18 do 

livro número 1.036-BdeNotas do Primeiro Cartório Notarial de Maputo. 

 

Data do Prospecto: 

Agostode 2018 

 

Operador de Bolsa que patrocina o pedido:  

O presente pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique é patrocinado pelo 

consórcio STANDARD BANK, S.A. / BANCO BIG MOÇAMBIQUE, S.A., ambos na qualidade de operadores 

de bolsa. 
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CAPÍTULO I: 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO 

E PELA AUDITORIA DE CONTAS 

 

1.1. RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO: 

A forma e o conteúdo do presente Prospecto cumprem com os requisitos estabelecidos no Código do 

Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 4/2009,de 24 de Julho e pelo 

Regulamento n.º 1/GPCABVM/2010,de 27 de Maio, assim como pela demais legislação aplicável, sendo 

responsáveis pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das informações nele contidas, à 

data da sua publicação, a seguinte entidade:  

 Bayport Financial Services Moçambique, (Mcb) S.A., enquanto entidade Emitente; e  

 Os membros do Conselho de Administração da Bayport Financial Services Moçambique, (Mcb) 

S.A, nomeadamente: 

Presidente: Nuno Pedro Silveira Quelhas  

Administrador: Grant Colin Kurland 

Administrador: Michael John Mocke 

Administrador: Jose Mateus Katupha 

Administrador: Suzete José Dalsuco 

 

1.2. AUDITOR INDEPENDENTE: 

Os relatórios de auditoria às demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2016 a 2017 foram 

realizados pelo auditor independente Delloite & Touche Limitada, com sede na Avenida Zedequias 

Manganhela, n.º 267, Edifício Jat IV, 5º Andar, Caixa Postal 4318, Maputo, Moçambique. 
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CAPÍTULO II 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO E ÀS OBRIGAÇÕES 

QUE SÃO OBJECTO DO PRESENTE PEDIDO DE ADMISSÃO 

 

2.1. FINALIDADE DA ADMISSÃO À COTAÇÃO: 

A presente admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique refere-se a novas obrigações 

emitidas e colocadas à subscrição particular, junto de investidores particulares previamente 

identificados e tem em vista a respectiva transacção através da Bolsa de Valores de Moçambique.  

 

2.2. DELIBERAÇÕES, AUTORIZAÇÕES E APROVAÇÕES RELATIVAS À EMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES: 

A emissão das Obrigações Bayport 2018 – Série I foi aprovada por deliberação do Conselho de 

Administração da Bayport Financial Services Moçambique, S.A., datada de 16 de Julho de 2018, e 

emitida por Escritura Pública de Emissão de Obrigações outorgada a 17 de Julho de 2018 e lavrada de 

folhas 8 a 18 do livro número 1.036-B de notas do Primeiro Cartório Notarial de Maputo.  

Tratando-se de subscrição privada, nos termos da legislação aplicável, não é necessária a prévia 

autorização do Banco de Moçambique.  

 

2.3. LEGISLAÇÃO DE BASE À EMISSÃO E TRIBUNAL COMPETENTE PARA A RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS: 

 

 Código Comercial Moçambicano, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 2/2005,de 27 de Dezembro, 

tal como alterado pelo Decreto – Lei n.º 2/2009,de 24 de Abril e pelo Decreto – Lei n.º 1/2018, 

de 4 de Maio; 

 Código do Registo das Entidades Legais, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 1/2006, de 3 de Maio;  

 Códigodo Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 4/2009,de 24 de 

Julho; 
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 Regulamento da Central de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto n.º 25/2006,de 23 de 

Agosto; 

 Regulamento do Processo de Admissão à Cotação de Valores Mobiliários, aprovado pelo 

Regulamento 1/GPCABVM/2010,de 27 de Maio.  

 

Para a resolução de eventuais conflitos emergentes da cotação das Obrigações é competente o Tribunal 

Judicial da Cidade de Maputo, com expressa renúncia a qualquer outro. A lei aplicável será a Lei 

Moçambicana.  

 

2.4. MONTANTE GLOBAL E NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES: 

O montante global dos valores mobiliários a admitir à cotação, em conformidade com o presente 

Prospecto é de 8.702.400 (oito milhões, setecentas e duas mil e quatrocentas) obrigações escriturais 

nominativas, cada uma com o valor nominal de 100,00MT (cem Meticais), correspondendo ao valor 

global de 870.240.000,00MT (oitocentos e setenta milhões, duzentos e quarenta mil Meticais), 

subscritas por subscrição particular, e totalmente realizadas na data da respectiva liquidação financeira.  

 

2.5. MOEDA DO EMPRÉSTIMO: 

O empréstimo obrigacionista é emitido na moeda oficial da República de Moçambique, o Metical.  

 

2.6. TAXA DE JURO NOMINAL: 

A taxa de juro aplicável ao 1º Cupão é fixada em 24% (vinte e quatro por cento). 

A taxa de juro anual nominal aplicável ao segundo cupão e seguintes será variável e igual à média das 

taxas de juro médias ponderadas das seis últimas emissões de Bilhetes de Tesouro com maturidade 

acima de 360 (trezentos e sessenta) dias (“Indexante”), acrescida de uma margem. 

Caso os Bilhetes de Tesouro venham a cair em desuso como indexante ou extintos ou descontinuados, 

será utilizado o indexante da mesma natureza que em Moçambique continue a ser praticado ou 
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divulgado. Caso essa divulgação não ocorra, ou venha a cessar, será aplicado o indexante equivalente 

objecto de divulgação em Moçambique.  

 

2.7. DATAS DE PAGAMENTO DOS JUROS E PRAZOS DE PRESCRIÇÃO: 

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

a doze meses de 30 (trinta) dias cada (ou seja, na convenção 30/360). 

Os juros serão pagos semestral e postecipadamente a 17 de Janeiro e 17 de Julho de cada ano, 

vencendo o 1º cupão a 17 de Janeiro de 2019 e o último a 17 de Julho de 2021. 

Cada período de juros, com excepção do primeiro, terá início (incluindo) numa Data de Pagamento de 

Juros e maturidade (excluindo) na Data de Pagamento de Juros imediatamente seguinte. 

Se a data prevista para a realização de qualquer pagamento de juros ou reembolso de capital das 

Obrigações não constituir um Dia Útil, essa data passará para o Dia Útil imediatamente seguinte. 

Por Dia Útil, para este efeito, entende-se qualquer dia em que os Bancos estejam abertos e a funcionar 

em Maputo, excepto Sábados, Domingos e feriados oficiais ou feriados em Maputo. 

Em conformidade com o previsto na alínea d) do artigo 310.º do Código Civil, o prazo da prescrição dos 

juros é de 5 (cinco) anos, sendo que os mesmos serão considerados abandonados e perdidos a favor do 

Estado, nos termos do artigo 2 da Lei n.º 3/91, de 9 de Janeiro, se os respectivos titulares ou 

possuidores não os cobrem ou tentem cobrar no prazo de 5 (cinco) anos. 

 

2.8. DURAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS, DATAS E MODALIDADES DE AMORTIZAÇÃO, PRAZO DE 

PRESCRIÇÃO DO CAPITAL. DATAS E MODALIDADES DE EXERCÍCIO DE OPÇÕES DE REEMBOLSO 

ANTECIPADO: 

2.8.1. Duração do Empréstimo, Datas e Modalidades de Amortização: 

O empréstimo tem a duração máxima de 3 (três)anos, sendo o respectivo reembolso efectuado ao seu 

valor nominal, de uma só vez, na data de pagamento do 6º cupão, ou seja, a 17 de Julho de 2021, salvo 

se ocorrer reembolso antecipado.  
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Se a data prevista para a realização de qualquer pagamento de juros ou reembolso de capital das 

Obrigações não constituir um Dia Útil, essa data passará para o Dia Útil imediatamente seguinte. 

Por Dia Útil, para este efeito, entende-se qualquer dia em que os Bancos estejam abertos e a funcionar 

em Maputo, excepto Sábados, Domingos e feriados oficiais ou feriados em Maputo. 

2.8.2. Prazo de Prescrição do Capital: 

Considerar-se-á abandonado e perdido a favor do Estado, o capital das obrigações quando os seus 

titulares ou possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar, ou não tenham manifestado por outro 

meio legítimo e inequívoco o seu direito no prazo de dez anos, em conformidade com o artigo 1 da Lei 

3/91, de 9 de Janeiro. 

 

2.8.3. Reembolso Antecipado por vontade da Emitente (Call Option): 

Por vontade da Emitente, o empréstimo poderá reembolsado antecipadamente, total ou parcialmente, 

por redução ao valor nominal das obrigações, nas datas de pagamento dos respectivos cupões, 

mediante um pré-aviso de 30 (trinta) dias. 

 

2.8.4. Reembolso Antecipado por vontade dos Obrigacionistas (Put Option): 

Cada um dos obrigacionistas poderá exigir à Emitente o reembolso imediato das Obrigações de que 

sejam detentores, bem como a liquidaçãodos respectivos juros devidos até à data em que se efectuar 

aquele reembolso, em qualquer das seguintes situações: 

i. Não pagamento, pela Emitente, de qualquer montante a título de capital ou de juros respeitante 

às Obrigações, salvo se o incumprimento em causa for sanado no prazo de 15 (quinze) dias de 

calendário após a respectiva data de vencimento; 

ii. Não cumprimento, pela Emitente, de qualquer outra obrigação relativa às Obrigações, salvo se o 

incumprimento em causa, sendo sanável, for sanado no prazo de 30 (trinta) dias (ou em 

qualquer outro prazo superior concedido pelo representante comum dos Obrigacionistas ou 

pelos Obrigacionistas) a contar da notificação à Emitente para o efeito; 
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iii. Ocorrência de uma situação de incumprimento no âmbito de qualquer empréstimo, facilidade 

de crédito, garantia ou outro compromisso com incidência financeira, contraído pela Emitente 

ou por uma participada relevante junto do sistema financeiro moçambicano ou estrangeiro, ou 

relativa a obrigações decorrentes da emissão de valores mobiliários ou monetários de qualquer 

natureza, desde que o montante em causa seja superior a 100.000.000,00 MT (cem milhões de 

Meticais) ou o seu equivalente noutra moeda, considerado de forma individual ou agregada, e 

haja sido decretado o vencimento antencipado nesses mesmos contratos ou desses mesmos 

valores mobiliários ou monetários; 

iv. A Emitente ou uma participada relevante reconhecer expressamente a impossibilidade de 

liquidar integral e pontualmente as suas dívidas à medida que estas se forem vencendo ou a 

Emitente ou uma participada relevante cessar pagamentos em geral; 

v. Se o Governador do Banco de Moçambique determinar a insolvência da Emitente, salvo se esta 

apresentar a contestação, de boa-fé, dentro do prazo legalmente aplicável; 

vi. A Emitente ser declarada insolvente por despacho do Governador do Banco de Moçambique 

ordenando a sua dissolução e liquidação e designando o presidente da comissão liquidatária ou 

uma participada ser declarada insolvente pelo tribunal competente ou, no âmbito de processo 

de insolvência, ser celebrado um acordo com, ou cessão a benefício decredores gerais da 

Emitente ou de uma participada relevante; 

vii. A cessação total ou substancial, pela Emitente ou por uma participada relevante, do exercício da 

sua actividade ou a ocorrência de qualquer evento (disposto na Lei n.º 15/99, de 1 de 

Novembro, tal como alterada pela Lei n.º 9/2004, de 21 de Julho e, em particular no que se 

refere à dissolução e liquidação por revogação da licença (equivalente à insolvência), pelo 

disposto na Lei n.º 30/2007, de 18 de Dezembro) que (i) nos termos da lei aplicável determine a 

dissolução ou liquidação da Emitente ou da participada relevate em causa ou que (ii) provoque 

uma modificação materialmente adversa para o normal desenvolvimento das actividades da 

Emitente ou da participada relevante em causa;  

viii. A Emitente deixar de cumprir qualquer uma das suas obrigações fiscais ou para com a Segurança 

Social. 
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Os titulares das obrigações que pretendam, verificada qualquer uma das situações acima descritas, 

exigir o reembolso antecipado das suas obrigações deverão comunicar a sua intenção por meio de 

carta registada dirigida à comissão de liquidação da Emitente com conhecimento do Agente 

Pagador, devendo a Emitente, uma vez reconhecido o fundamento do pedido, proceder ao 

respectivo reembolso das obrigações e respectivos juros, contados até à data em que se efectuar 

aquele reembolso, até 5 dias uteis após a referida comunicação. 

 

2.9. DIREITOS DE CONVERSÃO DAS OBRIGAÇÕES: 

As obrigações objecto do presente Prospecto não são convertíveis em acções. 

 

2.10. DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO DE ACÇÕES: 

As Obrigações objecto do presente Prospecto não conferem direitos de subscrição de acções. 

 

2.11. TAXA DE RENTABILIDADE EFECTIVA DAS OBRIGAÇÕES: 

Considerando que a taxa de juro aplicável ao empréstimo obrigacionista é variável e resulta da adição 

de um spread de 8,00% (oito por cento) ao indexante dos Bilhetes de tesouro, como indicado na 

cláusula 2.6 acima, não é possível, neste momento, determinar a rentabilidade efectiva das Obrigações. 

 

2.12. DIREITOS INERENTES ÀS OBRIGAÇÕES: 

As Obrigações, objecto do presente Prospecto, não conferem direitos especiais aos seus titulares 

relativos à sua propriedade, para além do recebimento de juros e reembolso do capital investido.  

 

2.13. EXERCÍCIO AO DIREITO DE TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES: 

As obrigações serão livremente negociáveis nos termos da lei aplicável. 
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2.14. DIREITOS DE PREFERÊNCIA INERENTES ÀS OBRIGAÇÕES: 

Não existem direitos de preferência na transacção das Obrigações objecto do presente Prospecto, sendo 

as mesmas livremente transmissíveis nos termos da lei aplicável.  

 

2.15. REGIME FISCAL APLICÁVEL ÀS OBRIGAÇÕES: 

Em conformidade com o previsto na legislação aplicável, e salvo aquelas entidades que se encontram 

isentas de tributação ou retenção na fonte, os rendimentos dos valores mobiliários cotados na Bolsa de 

Valores de Moçambique estão sujeitos à taxa de retenção liberatória de 20% (vinte por cento) em sede 

de IRPS e IRPC. 

A presente cláusula constitui um resumo do regime fiscal a que a emissão das Obrigações objecto do 

presente Prospecto se sujeita e não dispensa a consulta da legislação aplicável.  

Compete ao Estado o estabelecimento do regime Fiscal aplicável em Moçambique, pelo que, quaisquer 

alterações introduzidas ao regime fiscal aplicável e consequências daí derivadas não poderão ser 

imputáveis à Bayport Financial Services Moçambique, (Mcb) SA. 

 

2.16. GARANTIAS E CLÁUSULAS DE SUBORDINAÇÃO: 

Não existem garantias especiais associadas às obrigações, respondendo as receitas e o património da 

entidade Emitente pelo cumprimento de todas as obrigações que, para a Entidade Emitente, resultam 

e/ou venham a resultar do empréstimo obrigacionista da emissão das Obrigações objecto do presente 

Prospecto. 

 

2.17. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS OBRIGACIONISTAS: 

Foi nomeado, na escritura de emissão das Obrigações, como Agente Fiduciário dos Obrigacionistas, o 

Exmo. Senhor Célio Adriano Mucabele, maior, solteiro, natural do Xai-Xai, de nacionalidade 

Moçambicana, portador do Bilhete de Identidade número 110100004892S, emitido a 12 de Março de 

2015 e residente na Rua número 13333, casa número 65,Fomento,Cidade da Matola. 
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2.18. ADMISSÃO À COTAÇÃO: 

A admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique das Obrigações objecto do presente 

Prospecto está prevista para o ano de 2018. 

 

2.19. ADMISSÃO À COTAÇÃO DE OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS: 

Até à presente data, a entidade Emitente solicitou a admissão à cotação em Bolsa dos seguintes Valores: 

(i)  a emissão de 2.015.000 (dois milhões e quinze mil) obrigações, correspondente a uma emissão 

no montante de 201.500.000,00MT (duzentos e um milhão e quinhentos mil Meticais) realizada 

a 19 de Abril de 2016 por escritura pública lavrada de folhas 84 a folhas 93 do Livro de Notas n.º 

957-B do Primeiro Cartório Notarial de Maputo, conforme alterada pela escritura realizada a 26 

de Maio de 2016 e lavrada de folhas 28 a folhas 36 do Livro de Notas 468-A do Quarto Cartório 

Notarial de Maputo;  

(ii) A emissão de 1.131.500 (um milhão, cento e trinta e uma mil e quinhentas) obrigações, 

correspondente a uma emissão no montante de 113.150.000,00MT (cento e treze milhões, 

cento e cinquenta mil Meticais), realizada a 23 de Junho de 2016 por escritura pública lavrada 

de folhas 89 a folhas 97 do Livro de Notas n.º 469-A do Quarto Cartório Notarial de Maputo; e 

(iii) A emissão de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) obrigações, correspondente a uma 

emissão no montante de 150.000.000,00MT(cento e cinquenta milhões de Meticais), realizada a 

24 de Março de 2017 por escritura pública lavrada de folhas 10 a folhas 24 do Livro de Notas n.º 

99.3-B do Primeiro Cartório Notarial de Maputo. 

 

2.20. OFERTAS PÚBLICAS DE SUBSCRIÇÃO: 

Relativamente ao último exercício económico e ao exercício em curso até à presente data, não foram 

efectuadas por terceiros ofertas públicas de transacção relativamente a valores mobiliários da Emitente, 

nem efectuadas ofertas públicas de transacção pela Emitente em relação a valores mobiliários de uma 

outra sociedade.  
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2.21. OFERTAS PARTICULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS: 

Previamente à data de subscrição da presente emissão obrigacionista, nomeadamente em Maio e Junho 

do ano de 2016 e em Março de 2017, foram subscritas e integralmente realizadas de forma particular 

um total de 4.646.500 (quatro milhões, seiscentas e quarenta e seis mil e quinhentas) obrigações de 

igual categoria às Obrigações objecto do presente Prospecto, mas não foram criadas quaisquer outras 

obrigações de outras categorias tendo em vista a sua colocação pública ou particular. 

 

2.22. OFERTAS PÚBLICAS DE SUBSCRIÇÃO: 

Não foram efectuadas ofertas públicas de subscrição relativamente a outras sociedades nas quais a 

emitente detém uma parte do capital susceptivel de ter uma incidência significativa na apreciação do 

seu património, da sua situação financeira ou dos seus resultados. 

Não foram efectuadas ofertas públicas da subscrição relativamente a sociedade com uma participação, 

directa ou indirecta, superior a 50% no capital social da emitente e de outras sociedades dominadas 

pelos accionistas que detenham, directa ou indirectamente, uma participação superior a 50% do capital 

social da sociedade emitente. 
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CAPÍTULO III 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 

 

3.1. CONSTITUIÇÃO, DURAÇÃO E OBJECTO SOCIAL: 

A Emitente foi constituída por tempo indeterminado, a 19 de Julho de 2012, sob a forma de sociedade 

anónima e firma Bayport Financial Services Moçambique (MCB) S.A., matriculada junto da Conservatória 

do Registo das Entidades Legais sob o número 100312530 e tem a sua sede na Avenida 25 de Setembro, 

n.º 1147, 3º andar, na Cidade de Maputo. 

A Emitente encontra-se actualmente posicionada como o Segundo maior financiamento NBFI no 

mercado Moçambicano, encontrando-se a operar em Moçambique desde 2013, possuindo, na presente 

data, uma carteira de clientes de cerca de 69.900 pessoas.A Emitente tem como objectivo ser um acesso 

fácil ao financiamento e uma instituição de microfinanças confiável, oferecendo acesso rápido a 

pequenos empréstimos não garantidos. A Emitente tem 18 balcões (incluindo a sua sede) ao longo do 

território moçambicano. 

Por deliberação do Conselho de Administração, a Emitente pode exercer quaisquer outras actividades, 

directa ou indirectamente relacionadas com o seu objecto principal, praticar actos complementares à 

sua actividade e outras actividades lucrativas, que não sejam proibidas por lei, e desde que devidamente 

autorizadas e licenciadas. 

 

3.2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO A QUE A EMITENTE SE ENCONTRA SUJEITA: 

A Bayport Financial Services Moçambique, (Mcb) S.A. encontra-se sujeita, particularmente, às seguintes 

leis e regulamentos, sem prejuízo de quaisquer outras leis e regulamentos que lhe possam ser 

aplicáveis: 

(i) A Lei das Instituições de Crédito e Sociedade Financeiras, aprovada pela Lei n.º 15/99, de 1 de 

Novembro, tal como alterada pela Lei n.º 9/2004,de 1 de Novembro; 
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(ii) O Regulamento da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 

Decerto n.º 56/2004,de 10 de Dezembro, tal como alterado pelo Decreto n.º 31/2006,de 30 de 

Agosto;   

(iii) O Decreto n.º 57/2004, de 10 de Dezembro, que aprova o Regulamento das Microfinanças e 

revoga os Decretos n.º 45/94, de 12 de Outubro e n.º 11/2001, de 20 de Março;  

(iv) O Código Comercial, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 2/2005,de 27 de Dezembro, tal como 

alterado pelo Decreto – Lei n.º 2/2009,de 24 de Abril e pelo Decreto – Lei n.º 1/2018, de 4 de 

Maio;  

(v) O Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 4/2009,de 24 de 

Julho;  

(vi) O Regulamento da Central de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto n.º 25/2006,de 23 de 

Agosto;  

(vii) Os Procedimentos Operacionais da Central de Valores Mobiliários, aprovados pelo Regulamento 

n.º 01/GPCABVM/2014, de 20 de Fevereiro; 

(viii) As Normas Operacionais da Central de Valores Mobiliários, aprovadas pelo Diploma Ministerial 

n.º 130/2013, de 4 de Setembro; e 

(ix) O Regulamento do Processo de Admissão à Cotação de Valores Mobiliários, aprovado pelo 

Regulamento n.º 1/GPCABVM/2010,de 27 de Maio.  

Em termos gerais, a actividade da Bayport Financial Services Moçambique, (Mcb) S.A. é supervisionada 

pelo Banco Central de Moçambique, enquanto sociedade de crédito e financeira e é supervisionada pela 

Bolsa de Valores de Moçambique enquanto entidade Emitente de valores mobiliários cotados na Bolsa 

de Valores.  

 

3.3. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO: 

O capital social da Emitente, totalmente subscrito e realizado é de 1.905.808.000,00MT (um bilião, 

novecentos e cinco milhões, oitocentos e oito mil Meticais), representado por 1.905.808 (um 
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milhão,novecentas e cinco mil, oitocentas e oito) acções nominativas ordinárias e tituladas, cada uma 

com o valor nominal de 1.000,00MT (mil Meticais). 

 

Actualmente, todas as acções da Emitente são tituladas, não obstante nos termos dos seus estatutos as 

acções poderem ser escriturais ou tituladas e, sempre que sejam tituladas, serão representadas por 

títulos de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, quinhentas, mil, dez mil, cem mil ou um milhão de 

acções.  

A estrutura accionista é a seguinte:  

Accionistas: Número de acções detidas % 

Bayport Management, Ltd 1.886.750 (um milhão, 

oitocentas e oitenta e seis mil, 

setecentos e cinquenta) 

99 

Whatana Investments, S.A. 9.529 (nove mil, quinhentas e 

vinte e nove) 

0.5 

Grant Colin Kurland 9.529 (nove mil, quinhentas e 

vinte e nove) 

0.5 

Total 1.905.808 (um milhão, 

novecentas e cinco mil, 

oitocentas e oito) 

100 

 

3.4. CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÕES AO CAPITAL SOCIAL E DIREITOS ASSOCIADOS ÀS ACÇÕES: 

Nos termos do artigo 6º dos Estatutos da Emitente, o capital social poderá ser aumentado uma ou mais 

vezes, mediante novas entradas ou por incorporação de reservas disponíveis, bem como por qualquer 

outra modalidade ou forma legalmente permitida, mediante deliberação da Assembleia Geral, sob 

proposta do Conselho de Administração, devendo ser ouvido o Conselho Fiscal.  
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Em 2015 a Emitente aumentou o seu capital social de 115.116.000,00MT (cento e quinze milhões, cento 

e dezasseis mil Meticais) para o montante de 471.404.000,00MT (quatrocentos e setenta e um milhões, 

quatrocentos e quatro mil Meticais), correspondendo a um aumento efectivo de 356.288.000,00MT 

(trezentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e oitenta e oito Meticais). 

Em 2016 a Emitente aumentou o seu capital social de 471.404.000,00MT (quatrocentos e setenta e um 

milhões, quatrocentos e quatro mil Meticais) para o montante de 1.122.952.000,00MT (um bilião, cento 

e vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil Meticais), correspondendo a um aumento de 

651.548.000,00MT (seiscentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e oito mil Meticais). 

Em 2017 a Emitente aumentou o seu capital social de 1.122.952.000,00MT (um bilião, cento e vinte e 

dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil Meticais) para os actuais 1.905.808.000,00MT (um 

bilião, novecentos e cinco milhões, oitocentos e oito mil Meticais), correspondendo a um aumento de 

782.856.000,00MT (setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil Meticais). 

Nos termos do artigo 8º dos Estatutos da Emitente, os accionistas gozam de direito de preferência, na 

proporção das acções que possuírem, em qualquer aumento de capital. 

Similarmente, nos termos do artigo 11º dos Estatutos da Emitente, os accionistas gozam de direito de 

preferência sobre a transmissão, total ou parcialde acções, na proporção das suas repsectivas 

participações. 

 

3.5. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DIRECÇÃO, 

SUPERVISÃO E DOS FUNDADORES DA EMITENTE: 

 

ASSEMBLEIA GERAL   

Função Nome Endereço 

Presidente Malenga Machel Rua Macombe Macossa, 93, 

Sommerchield, Maputo, 

Moçambique 
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Vice – Presidente José Mateus Katupha Avenida do Zimbabwé, n.º 964, 

Maputo, Moçambique 

Secretária CGA – Couto, Graça e 

Associados 

Avenida 24 de Julho, n.º 7, 7º 

andar, Maputo, Moçambique 

   

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Função Nome Endereço 

Presidente Nuno Pedro Silveira Quelhas Rua Macombe Macossa, 93, 

Sommerchield, Maputo, 

Moçambique 

Administrador Grant Colin Kurland Avenida 25 de Setembro, n.º 

1147, 3º andar, Maputo, 

Moçambique 

Administrador Michael John Mocke Avenida 25 de Setembro, n.º 

1147, 3º andar, Maputo, 

Moçambique 

Administrador Jose Mateus Katupha Avenida do Zimbabwé, n.º 964, 

Maputo, Moçambique 

Administrador Suzete José Dalsuco Avenida 25 de Setembro, n.º 

1147, 3º andar, Maputo, 

Moçambique 

   

FISCAL ÚNICO   

Nome Endereço 
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C.W.Ducker & Associados, Lda Avenida Guerra Popular, 1028, 

1º andar Esqº, Maputo, 

Moçambique 

3.6. REMUNERAÇÕES: 

O montante global das remunerações e benefícios sociais atribuídos durante o exercício de 2017 aos 

membros dos órgãos sociais de administração, direcção e supervisão, bem como, aos membros dos 

comités instituídos, assumidos em matérias de pensões perante os actuais e os antigos membros dos 

referidos órgãos sociais foi de 115.617.857,00MT (cento e quinze milhões, seiscentos e dezassete mil, 

oitocentos e cinquenta e sete Meticais). 

 

3.7. PARTICIPAÇÕES DETIDAS POR MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS NO CAPITAL SOCIAL DA 

EMITENTE: 

Apenas o Administrador Grant Colin Kurland detém acções no capital social da Emitente, no montante 

de 9.529 (nove mil, quinhentas e vinte e nove) acções, representativas de 0.5% (zero vírgula cinco por 

cento) do capital social da Emitente. 

 

3.8. ESQUEMAS DE PARTICIPAÇÕES DO PESSOAL NA SOCIEDADE: 

Não existem esquemas de participação do pessoal no capital social da Emitente. 

 

3.9. CONTROLE SOBRE A SOCIEDADE: 

As pessoas colectivas que directa ou indirectamente, isolada ou colectivamente, podem exercer um 

controlo sobre a entidade Emitente são:  

Nome  Controlo 

Bayport Management Ltd detém 99% (noventa e nove por cento) do capital 

social da Emitente 
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3.10. ACÇÕES PRÓPRIAS DETIDAS EM CARTEIRA: 

A Emitente não detém, directa ou indirectamente, acções próprias em carteira, nem através de 

qualquer sociedade na qual participe, directa ou indirectamente, em mais de 50%.  

3.11. REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO: 

O representante da entidade Emitente para as relações com o Mercado é o Exmo. SenhorMichael John 

Mocke. Para os efeitos decorrentes das respectivas funções, os seus contactos são:  

 

 Endereço: Av. Avenida 25 de Setembro, n.º 1147, 3º andar, Maputo, Moçambique 

 Telefone: +258 21 420 275 

 E-mail: michael.mocke@bayport.co.mz 

 



 

Prospecto – Emissão de Obrigações Bayport 2018 – Série I.Pag 24 / 55 

 

CAPÍTULO IV 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA ENTIDADE EMITENTE 

 

4.1. BAYPORT FINANCIAL SERVICES MOÇAMBIQUE, (Mcb) S.A: 

4.1.1. Breve história e evolução das actividades exercidas e serviços prestados: 

Desenvolvimento do Negócio da Emitente 

Desde o início das suas operações, em 2013, que o negócio da entidade Emitente tem crescido 

rapidamente devido a uma combinação de factores como a entrada da Emitente no Mercado bancário e 

uma estratégia focalizada consistente. Desde 2013 que a Emitente tem tido um crescimento sólido na 

sua carteira de empréstimos e nas suas medidas de expansão geográfica.  

 

 Finais de Exercícios Sociais 

 31-Dez-2016 31-Dez-2017 

Número de empréstimos desembolsados por ano 18.498 25.434 

Total de empréstimos desembolsados (cumulativos) 43.781 69.215 

Total de valores de empréstimos desembolsados (MZN) 2.683.837.872   4.299.586.176 

 

Base de Clientes 

Todos os clientes da Emitente em Moçambique são membros de diferentes áreas do serviço público, 

incluindo áreas de educação e saúde, com um extenso alcance para as estruturas distritais rurais. Este 

modelo segue a estratégia de cliente – alvo utilizado nos outros países onde o Grupo tem as suas 

operações. 
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Os clientes actuais (refinanciamento) representam 17% (dezassetepor cento) da carteira de clientes por 

valor e 24% (vinte e quatro por cento) em volume. Os novos clientes representam 88% (oitenta e três 

por cento) da carteira de clientes por valor e 76% (setenta e seis por cento) do volume. 

 

Canais de Distribuição 

A entidade Emitente distribui os seus produtos através de uma abordagem multi-canal de balcões 

permanentes e móveis, operados por 215 (duzentos e quinze) funcionários a tempo inteiro e 481 

(quatrocentos e oitenta e um) agentes. 

Os agentes recebem comissões que variam em função do empréstimo e da localização, bem como de 

outros factores, tais como se o cliente optar por refinanciamento dentro da rede de balcões da Emitente 

ou o faz através da rede móvel de agentes, mas em geral, os agentes recebem o equivalente a 2% (dois 

por cento) do montante do empréstimo desembolsado (mais uma taxa variável dependendo do termo e 

qualidade de transacção). 

 

Receitas 

A entidade Emitente gera receitas por meio de receitas de juros e taxas administrativas nos processos 

de empréstimos. As taxas de juro cobradas são orientadas para o Mercado e as taxas administrativas 

dependem do quantum e prazo do empréstimo. Muito embora seja uma NFBI (Instituição Financeira 

não Bancária) e regulada pelo Banco de Moçambique, a entidade Emitente pode, a qualquer momento, 

requerer ao Banco Central de Moçambique a sua transformação num banco em toda a sua extensão 

legalmente permitida. O facto de actualmente a Emitente não captar depósitos, significa que esta 

baseia-se, inter alia, em financiamento de bancos comerciais e, portanto, as suas receitas são, em certa 

medida, dependentes da taxa média de captação no mercado dos bancos comerciais. 

 

Financiamento das Operações 

A Emitente financia as suas operações por meio de empréstimos bilaterais locais, por meio de 

suprimentos e através do refinanciamento das receitas geradas pelos seus produtos em Moçambique. 



 

Prospecto – Emissão de Obrigações Bayport 2018 – Série I.Pag 26 / 55 

 

Os planos de futuros financiamentos incluem continuar com o sistema de financiamento acima referido 

e a entrada no Mercado de capitais enquanto emissora de valores mobiliários internos. 

 

Produtos 

Produtos de Empréstimos 

Créditos consignados 

O produto primário e fundamental da Emitente no Mercado Moçambicano é o crédito consignado. 

Esteproduto permite que um indivíduo possa contrair empréstimo numa base variável em relação ao 

salário que recebe. O reembolso do capital e do juro é descontado directamente no salário mensal do 

cliente, de tal modo que o cliente recebe o seu salário líquido dos reembolsos devidos à entidade 

financeira. 

A implementação deste produto é feita através da celebração, entre a entidade Emitente e o 

empregador do cliente, de um contrato umbrella, que define a forma como as deduções se irão operar. 

Quando um cliente pretende contrair um empréstimo contra um futuro rendimento salarial, deve 

submeter um pedido de empréstimo e celebrar um contrato de empréstimo com a Emitente. Se um 

cliente deixar de ser empregado pela entidade empregadora com quem a Emitente celebrou o acima 

referido contrato Umbrella antes do reembolso total do capital devido, são emitidas folhas de 

pagamento sob a forma de ordens de débito. 

Os créditos consignados são oferecidos com prazos de 6, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 meses. Os prazos 

médios dos créditos consignados oferecidos, a 31 de Dezembro de 2017, foi de 56 meses e o valor 

médio desembolsado foi de 67.331,00MT (sessenta e sete mil, trezecentos e trinta e um Meticais). A 

carteira de créditos consignados da Emitente na data do presente Prospecto é de, aproximadamente, 

5.288.000.000,00MT (cinco biliões, duzentos e oitenta e oito milhões de Meticais).Todos os 

empréstimos são realizados em Meticais, não são garantidos e têm taxa fixa de produtos. 
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Outros produtos 

AEmitente obteve, em Novembro de 2017, autorização do Banco Central para captar depósitos do 

público.  

Uso do Empréstimo 

Os clientes da Emitente usam os empréstimos concedidos fundamentalmente para melhorias das suas 

habitações, agricultura e transporte.  

 

4.1.2. Perfil do accionista maioritário da entidade Emitente: 

A Bayport Management Limited (“BML”) foi constituida em Setembro de 2001 nas Ilhas Virgens 

Britânicas e prosseguiu como sociedade Mauriciana com efeitos a partir de 4 de Março de 2005. A BML 

registou-se como sociedade por acções de responsabilidade limitada a partir de 2 de Março de 2005, 

nos termos da Lei das Sociedades das Maurícias, sob o número de registo 54787 C1/GBL. 

A BML detém a Licença Category 1 Global Business Licencee emitida pelo Financial Services 

Commisssionof Mauritius a 3 de Março de 2005, nos termos do Mauritian Financial Services Act, 2007 e 

dos Financial Services (Consolidated Licensing and Fees) Rules 2008. A BML transformou-se em 

sociedade anónima de acções de responsabilidade limitada em 28 de Julho de 2011. As acções da BML 

encontram-se cotadas na Bolsa de Valores das Maurícias. A actividade autorizada da BML inclui o 

exercício de negócio global de financiamentos. 

A BML é sociedade parente do Grupo Bayport. O Grupo Bayport iniciou as suas operações na Zâmbia em 

2002 através da introdução de créditos consignados ao sindicato de mineração e expandiu-se a outras 

jurisdições. Os detalhes do Grupo Bayport são os constantes da tabela abaixo: 

 

Sociedade Filial País Sociedade mãe % detida 

Bayport Savings and Loans PLC Ghana BML 98.89% 

Money Quest Investments (Ply) Limited Botswana BML 98.31% 
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Bayport Financial Services Tanzania Limited Tanzania BML 89.00% 

Bayport Financial Services Uganda Limited Uganda BML 85.00% 

Bayport Financial Services Limited Zâmbia BML 83.23% 

Bayport Financial Services 2010 Proprietary Limited 
South 

Africa 
BML 49% 

FinancieiraFortalexa S.A. de C.V. SFOM ENR Mexico 

Actvest Mexico 

(subsidiária da 

BML) 

71.00% 

Bayport Colombia S.A Colombia BML 90.23% 

Mais informação sobre o Grupo Bayport e serviços prestados pode ser encontrada no site da 

internetwww.bayportfinance.com 

 

4.2. PRINCIPAIS BALCÕES EM MOÇAMBIQUE: 

A entidade Emitenteencontra-se representada no território moçambicano através de 17balcões 

localizados nas seguintes províncias,municípios e locais:  

 Base Ntchinga; 

 Manhiça; 

 Inhambane; 

 Maxixe; 

 Matola; 

 Lichinga; 

 Xai-Xai; 

 Beira; 

http://www.bayportfinance.com/
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 Zimpeto; 

 Nacala; 

 Chimoio; 

 Quelimane; 

 Pemba; 

 Nampula, 

 Tete Cidade; 

 Tete Matundo; 

 Karl Marx. 

 

Actualmente, a entidade Emitenteemprega215funcionários e 481agentes. 

 

4.3. EVOLUÇÃO DO PESSOAL: 

O pessoal efectivo tem tido, nos últimos 4 (quatro) anos, a seguinte evolução:  

 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

Executivo 5 5% 3 2% 6 3% 7 3.5% 

Credit 19 19% 33 20% 49 27% 47 23.6% 

Atendimento ao 

Cliente 

12 12% 39 24% 37 20% 38 19.1% 

Finanças 3 3% 8 5% 6 2% 9 4.5% 

Recursos Humanos 2 2% 2 1% 3 1% 3 1.5% 
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Operações 18 18% 24 15% 18 11% 11 5.5% 

Controlo de Qualidade 12 12% 11 7% 9 5% 9 4.5% 

Vendas 8 8% 11 7% 27 15% 30 15.1% 

Apoio/Auxiliares 13 13% 14 9% 6 4% 14 7% 

Transporte 6 6% 13 8% 11 6% 11 5.5% 

Logistics 2 2% 5 3% 5 5% 15 7.5% 

Compliance 0 0% 0 0% 2 1% 2 1% 

Crime Financeiro 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 

Banca Transacional 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.5% 

Total 100 100% 163 100% 182 100% 199 100% 

 Dados até Dezembro de 2017 

 

 

4.4. PATENTES, LICENÇAS E CONTRATOS DE CONCESSÃO: 

Regulatório  

A entidade Emitente encontra-se licenciada e regulada pelo Banco Central de Moçambique como uma 

instituição financeira não bancária em Moçambique.  

A entidade Emitente sujeita-se ao cumprimento do rácio de adequação de capital estatutário de 8%. Na 

presente data, a Emitente tem um rácio real de solvabilidade de 8.41%. 

 

Propriedade Intelectual 
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A utilização principal de direitos de propriedade intelectual pela Emitente é efectuada nos termos do 

contrato celebrado com a Actvest (Proprietary) Limited (Actvest) para o uso do seu sistema Baylend. 

 

Segurança Tecnológicas e de dados:  

Actualmente a Entidade tem um servidor espelho alojado na África do Sul.  

O Baylend constitui o principal sistema de empréstimo e encontra-se baseado em servidores, com 

servidor espelho alojado em Qualica na África do Sul, que fornece informações das contas dos clientes 

em tempo real e actualizações online. É também a principal fonte de informação em relação à carteira 

de crédito da Emitente. 

O Microsoft Dynamics AX é o principal sistema de informação financeira, encontra-se no servidor e 

contém a contabilidade geral da Emitente. 

 

4.5. EVENTOS 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. 

 

4.6. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS: 

Nos últimos dois anos financeiros a Emitente não desenvolveu novos produtos para o mercado, tendo-

se concentrado na consolidação dos produtos existentes. 

 

4.7. OCORRÊNCIAS JUDICIAIS OU ARBITRAIS: 

A entidade Emitente não se encontra envolvida em nenhuma situação judicial ou arbitral, actual ou 

futura, nem tem conhecimento de qualquer acção intentada que possa vir a ter um impacto significativo 

na sua situação financeira ou na condução das suas operações.  
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4.8. INTERRUPÇÃO DE ACTIVIDADES: 

Não existiu qualquer interrupção das actividades da Emitente que tenha tido, ou possa vir a ter, impacto 

na situação financeira da Emitente. 

 

4.9. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS: 

Os principais investimentos da entidade Emitente foram o crescimento da sua carteira de créditos e 

investimento em activos fixos para suportar o crescimento da carteira de créditos em todas as 

províncias, conforme as tabelas abaixo: 

 

Carteira de Créditos 

Evolução de Carteira de Crédito por Agência 

N.º Agência 2014 2015 2016 2017 

1 Malhangalene 14.106.446 22.595.555 24.475.829  270.872.698  

2 Manhiça 38.135.162 65.848.229 83.851.111  157.147.362  

3 Inhambane 12.009.505 36.304.066 53.399.899  168.900.869  

4 Maxixe 35.057.357 118.239.228 175.862.758  147.900.211  

5 Baixa 128.126.507 288.106.930 443.002.370  220.182.631  

6 Matola 70.878.551 150.878.248 170.779.411  224.653.900  

7 Beira 41.893.851 233.037.916 329.836.175  431.741.605  

8 Xai Xai 24.357.424 127.435.662 189.629.108  210.399.232  

9 Zimpeto 19.875.554 43.674.893 51.308.342  124.586.179  

10 Nampula 6.698.770 299.660.758 457.736.176  553.081.516  
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11 Chimoio 5.021.506 134.421.723 253.989.540  374.683.026  

12 Pemba - 48.179.674 167.467.519  255.259.064  

13 Nacala - 11.824.081 24.927.960  102.484.014  

14 Quelimane - 36.124.428 231.892.938  558.828.614  

15 Tete - - 22.168.817  176.377.317  

16 Lichinga - - 2.564.272  248 362 614  

Total 396.160.633 1.616.331.391 2.682.892.225 4.225.460.851 

 

Activos Fixos: 

Evolução de Activo Fixo por Agência 

n.º Agência 2014 2015 2016 2017 

1 Sede 11.622.636 47.588.063 100.006.475 101.257.236 

2 Malhangalene 1.119.541 1.328.044 781.905 1.911.407 

3 Manhiça 1.914.260 1.230.177 636.292 1.037.939 

4 Inhambane 365.044 254.981 135.871 1.093.345 

5 Maxixe 126.417 128.413 73.584 917.713 

6 Baixa 283.624 250.603 187.300 - 

7 Matola 1.534.520 1.118.881 698.017 1.168.504 

8 Beira 84.814 771.717 812.965 2.124.705 

9 Xai-Xai - 820.418 602.809 1.168.725 

10 Zimpeto - 292.358 221.669 979.621 

11 Nampula - 733.575 725.892 1.274.538 
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12 Chimoio - 417.936 348.758 1.060.574 

13 Pemba - 137.549 168.652 125.564 

14 Nacala - 36.443 672.458 1.292.906 

15 Quelimane - 10.925 1.866.372 2.431.803 

16 Tete - - 178.748 1.618.043 

17 Lichinga - - 49.144 1.863.184 

18 Karl Marx - - - 5.044.462 

Total 17.050.856 55.120.083 108.166.911 126.370.268 
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CAPÍTULO V 

PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA ENTIDADE EMITENTE 

 

5.1. BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E DOS FLUXOS DE CAIXA: 

Resultados Financeiros: 

O que se segue é um breve sumário das principais alterações nos itens de linha encontrados nos 

balanços patrimoniais a 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro e 2016, nas demonstrações de 

resultado para os exercícios findos a 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016. 

Balanços: 

O total de activos contabilizados a 31 de Dezembro de 2017 foi de 4.600.171.001,00MT (quatro biliões, 

seiscentos milhões, cento e setenta e um mil e um Metical), correspondendo a um aumento de 

1.218.526.980,00MT (um bilião, duzentos e dezoito milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e 

oitentaMeticais) comparativamente aos 3.381.644.021,00MT (três biliões, trezentos e oitenta e um 

milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e vinte e um Meticais), reportados a 31 de Dezembro de 

2016. Este aumento deveu-se ao crescimento resultante do número/volume de empréstimos 

concedidos aos clientes durante o exercício findo a 31 de Dezembro de 2017. 

Em 2016 a entidade Emitente aumentou o seu capital social de471.404.000,00MT (quatrocentos e 

setenta e um milhões, quatrocentos e quatro mil Meticais) para o montante de 917.425.000,00MT 

(novecentos e dezassete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil Meticais) e novamente para 

1.122.952.000,00MT (um bilião, cento e vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil 

Meticais) e, em 2017, voltou a aumentar o seu capital social para 1.905.808.000,00MT (um bilião, 

novecentos e cinco milhões, oitocentos e oito mil Meticais). 

O total do passivo aumentou de2.595.372.450,00MT (dois biliões, quinhentos e noventa e cinco 

milhões, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta Meticais) em 31 de Dezembro de 2016 

para 3.743.730.540,00MT (três biliões, setecentos e quarenta e três milhões, setecentos e trinta mil, 

quinhentos e quarenta Meticais) em 31 de Dezembro de 2017, reflectindo um aumento de 
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1.148.358.090,00MT (um bilião, cento e quarenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e 

noventa Meticais). 

Este aumento no total do passivo resultou, principalmente, de empréstimos dos accionistas. 

 

Demonstração de Resultados 

A margem financeira aumentou de 686.012.625,00MT (seiscentos e oitenta e seis milhões, doze 

milhões, seiscentos e vinte e cinco Meticais) relativamente ao exercício findo a 31 de Dezembro de 

2016para 882.192.889,00MT (oitocentos e oitenta e dois milhões, cento e noventa e dois mil e 

oitocentos e oitenta e nove Meticais) no exercício findo a 31 de Dezembro de 2017, correspondendo a 

um aumento de 196.180.264,00MT (cento e noventa e seis milhões, cento e oitenta mil, duzentos e 

sessenta e quatro Meticais).  

Este aumento resultou dosjuros e rendimentos similares. 

 

Desenvolvimentos Recentes 

Desde a data da mais recente auditoria às demonstrações financeiras (31 de Dezembro de 2017), não se 

verificaram desenvolvimentos materialmente relevantes. 

 

Perspectivas 

A Administração da Emitente acredita que existe grande capacidade de crescimento contínuo no 

Mercado Moçambicano, em termos de captação de novos clientes, da venda de uma gama melhorada 

de produtos destinados aos clientes existentes e de lançamento de novos produtos no Mercado 

moçambicano. O aumento da prosperidade em Moçambique deve servir para afastar mais pessoas da 

economia pura existente para uma área em que se tornam capazes de poupar, investir, contrair 

empréstimos para educação, investir em seguros de vida ou mesmo em empreendimentos. 
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5.1.1. Síntese do Balanço Financeiro, Demonstrações de Resultados e Fluxo de Caixa de 2017: 

Balanço do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 

 2017  2016 

Activos    

Caixa e disponibilidades no Banco Central 626.100  - 

Depósitos em outras instituições de crédito 51.790.505  113.420.071 

Empréstimos a adiantamentos a clientes 3.928.259.816  2.607.829.218 

Outros activos 45.299.734  33.908.149 

Activos tangíveis 70.184.750  58.509.440 

Activos intangíveis 56.185.518  49.604.964 

Activos por impostos correntes 760.371  660.371 

Activos por impostos diferidos 447.064.207  517.711.808 

Total de Activos 4.600.171.001  3.381.644.021 

    

 2017  2016 

Passivos    

Depósitos de clientes 9.150.100  - 

Recursos de instituições de crédito 156.102.736  111.839.734 

Outros passivos 113.921.518  277.746.176 

Locação financeira 2.622.364  1.941.023 

Empréstimos 545.172.637  454.122.882 

Empréstimos dos accionistas 2.916.761.185  1.749.722.638 

Total passivos 

 

 

3.743.730.550  2.595.372.450 

Capital Próprio    

Capital social 1.905.808.000  471.083.638 

Outras componentes de capital próprio 87.554.565  1.522.278.927 

Reserva legal -  - 

Resultados transitados (1.136.922.104)  (1.207.090.994) 

Total de capital próprio 856.440.461  786.271.571 

Total de capital próprio e passivos 4.600.171.001  3.381.644.021 
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Demonstração de Resultados do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 

 2017  2016 

    

Juros e rendimentos similares  1.316.666.661  

     (434,473,772)

  

 864.640.890 

Juros e gastos similares (434,473,772)  (178.628.265) 

Rendimento líquido de juros 882.192.889  686.012.625 

Rendimentos de serviços e comissões 24.935.519  15.073.133 

Gastos com comissões e serviços (19.202.380)  (17.121.266) 

Serviços e Comissões Líquidos 5.733.139  (2.048.133) 

Operações financeiras líquidas 34.094.389  (991.915.918) 

Rendimentos de activos móveis disponíveis para 

venda 

1.477.171  - 

Rendimentos Operacionais 923.497.588  (307.951.426) 

Gastos com imparidade de crédito (20.120.866)  (42.875.463) 

Rendimentos Operacionais líquidos 903.376.722  (350.826.889) 

Gastos com pessoal (216.515.949)  (172.589.805) 

Depreciações e amortizações (22.022.900)  (17.088.360) 

Outros gastos operacionais (415.227.635)  (505.763.232) 

Prejuízo antes dos impostos 249.610.238  (1.036.298.743) 

Imposto corrente -  - 

Imposto diferido (105.461.600)  517.711.808 

Ganhos (Prejuízo) do Exercício 144.148.638  (518.586.935) 

 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 

 2017  2016 

Fluxo de actividades operacionais    

Fluxo de caixa utilizado nas operacoes (1.354.107.207)  (819.913.196) 

Imposto pago 

 

(100.000)  - 

Fluxo de caixa gerado nas actividades operacionais (1.354.207.207)  (819.913.196) 

    

Actividades de Investimento    

Aquisição de activos tangíveis (31.742.801)  (20.600.012) 

Alienação de activos tangíveis 2.699.737  - 

Aquisição de activos intagíveis (9.758.527)  (49.482.670) 
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Fluxo de caixa de actividades de investimento (38.801.591)  (70.082.682) 

    

Actividades de financiamentos    

Aumento de capital -  293.080.274 

emissao de obrigacoes 150.000.000  - 

Empréstimos bancários 161.893.277  265.366.926 

Empréstimos de accionistas 975.167.712  317.556.583 

Locacao financeira 681.341  (2.320.829) 

Fluxo de caixa de actividades de financiamento 1.287.742.330  873.682.954 

    

Diminuição em caixa a equivalentes em caixa (105.266.468)  (16.312.924) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 1.580.337  17.893.261 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano (103.686.131)  1.580.337 

 

5.2. MAPASDE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS: 

 2017  2016 

Fluxo de actividades operacionais    

Fluxo de caixa utilizado nas operacoes (1.354.107.207)  (819.913.196) 

Imposto pago 

 

(100.000)  - 

Fluxo de caixa gerado nas actividades operacionais (1.354.207.207)  (819.913.196) 

    

Actividades de Investimento    

Aquisição de activos tangíveis (31.742.801)  (20.600.012) 

Alienação de activos tangíveis 2.699.737  - 

Aquisição de activos intagíveis (9.758.527)  (49.482.670) 

Fluxo de caixa de actividades de investimento (38.801.591)  (70.082.682) 

    

Actividades de financiamentos    

Aumento de capital -  293.080.274 

emissao de obrigacoes 150.000.000  - 

Empréstimos bancários 161.893.277  265.366.926 

Empréstimos de accionistas 975.167.712  317.556.583 

Locacao financeira 681.341  (2.320.829) 

Fluxo de caixa de actividades de financiamento 1.287.742.330  873.682.954 
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5.3. COTAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS: 

Na data do presente Prospecto a entidade Emitente tem os seguintes valores mobiliários cotados em 

Bolsa de Valores: 

(a) 2.015.000 (dois milhões e quinze mil)obrigações, cada uma com o valor nominal de 100,00MT 

(cem Meticais), correspondendo a um valor global de 201.500.000,00MT (duzentos e um 

milhões e quinhentos mil Meticais) cuja emissão ocorreu a 19 de Abril de 2016 por escritura 

pública lavrada de folhas 84 a folhas 93 do Livro de Notas n.º 957-B do Primeiro Cartório 

Notarial de Maputo, conforme alterada pela escritura realizada a 26 de Maio de 2016 e lavrada 

de folhas 28 a folhas 36 de Livro 36 do Livro de Notas 468-A do Quarto Cartório Notarial;  

(b) 1.131.500 (um milhão, cento e trinta e uma mil e quinhentas) obrigações, cada uma com o valor 

nominal de 100,00MT (cem Meticais), cuja emissão ocorreu a 23 de Junho de 2016 por escritura 

pública lavrada de folhas 89 a folhas 97 do Livro de Notas n.º 469-A do Quarto Cartório Notarial 

de Maputo; e 

(c) 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) obrigações, cada uma com o valor nominal de 

100,00MT (cem Meticais), cuja emissão ocorreu a 24 de Março de 2017 por escritura pública 

lavrada de folhas 10 a 24 do Livro de Notas n.º 993-B do Primeiro Cartório Notarial de Maputo. 

 

 

Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima

Junho 2018  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Julho 2018  ---  ---  --- 100.00 100.00 100.00  ---  ---  ---

Agosto 2017  ---  ---  --- 100.00 100.00 100.00  ---  ---  ---

Setembro 2017  ---  ---  --- 100.00 100.00 100.00  ---  ---  ---

Outubro 2017  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Novembro 2017  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Dezembro 2017  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Janeiro 2018  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Fevereiro 2018 106.00 106.00 106.00  ---  ---  --- 105.00 105.09 106.00

Março 2018 113.00 113.00 113.00  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Abril 2018 113.00 113.00 113.00 115.00 115.00 115.00 100.00 101.50 106.00

Maio 2018 114.00 114.00 114.00 115.00 115.00 115.00  ---  ---  ---

Junho 2018  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Julho 2018  ---  ---  ---  ---  ---  --- 102.00 102.00 102.00

Meses

O brigações BAYPO RT 2016 - 1ª 

Série

O brigações BAYPO RT 2016 - 2ª 

Série

O brigações BAYPO RT  2017  1ª 

Série  
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5.4. INFORMAÇÃO SOBRE ENTIDADES PARTICIPADAS: 

A entidade Emitente não detém participações sociais em outras sociedades que tenham uma incidência 

significativa na apreciação do património, da situação financeira ou dos resultados da Emitente. 

 

5.5. INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA RELATIVA À SOCIEDADES COM UMA PARTICIPAÇÃO DIRECTA 

SUPERIOR A 50% NO CAPITAL DA EMITENTE: 

 

5.5.1. Sociedades que detêm, directamente, mais de 50% do capital social da Emitente: 

 

Item Descrição 

Nome: Bayport Management Ltd 

Sede c/o DTOS, 10º Andar, Raffles Tower, 19 Cybercity, 

Ebene, República das Maurícias 

Área de Actividade Serviços Financeiros 

Percentagem de capital detido 99% 

Montante dos créditos e dos débitos 

devidamente discriminados da entidade Emitente 

relativamente à sociedade e desta 

relativamenteà Emitente: 

20172016 

975.167.712                                 65.491.290 

Montante das compras e vendas, royalties, 

comissões, fornecimento de serviços e 

subcontratos da Emitente relativamente à 

sociedade e desta relativamente à Emitente 

20172016 

66.624.88865.491.290 
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5.5.2. Sociedades que detêm, indirectamente, mais de 50% no capital social da Emitente: 

Não existem sociedades que detenham, indirectamente, mais de 50% do capital social da entidade 

Emitente.  

 

5.6. DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA RELAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA BAYPORT FINANCIAL SERVICES 

MOÇAMBIQUE, (Mcb), S.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. MONTANTES DOS EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS A REEMBOLSAR; GARANTIAS, PENHORES E 

HIPOTECAS PRESTADAS A FAVOR DE TERCEIROS; MONTANTES DOS PAGAMENTOS DEVIDOS EM 

CONSEQUÊNCIA DE CONTRATOS DE LEASING CELEBRADOS PELA EMITENTE: 

 

5.7.1. Montantes dos empréstimos obrigacionistas: 

A entidade Emitente procedeu a quatro emissões de obrigações, nomeadamente: 

(a) A emissão de 2.015.000 (dois milhões e quinze mil) obrigações, correspondente a uma emissão 

no montante global de 201.500.000,00MT (duzentos e um milhões e quinhentos mil Meticais), 

realizada a 19 de Abril de 2016 por escritura pública lavrada de folhas 84 a folhas 93 do Livro de 

Notas n.º 957-B do Primeiro Cartório Notarial de Maputo, conforme alterada pela escritura 

Bayport Management Ltd  

99% 

99 

Whatana Investments, S.A. 

0.5% 

Bayport Moçambique 

Grant Colin Kurland 

0.5% 
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realizada a 26 de Maio de 2016 e lavrada de folhas 28 a folhas 36 do Livro de Notas 468-A do 

Quarto Cartório Notarial de Maputo – cuja cotação foi solicitada à Bolsa de Valores em 22 de 

Dezembro de 2016; 

(b) A emissão de 1.131.500 (um milhão, cento e trinta e uma mil e quinhentas) obrigações, 

correspondente a uma emissão no montante de 113.150.000,00MT (cento e treze milhões, 

cento e cinquenta mil Meticais), realizada a 23 de Junho de 2016 por escritura pública lavrada 

de folhas 89 a folhas 97 do Livro de Notas n.º 469-A do Quarto Cartório Notarial de Maputo – 

cuja cotação foi solicitada à Bolsa de Valores em 22 de Dezembro de 2016; 

(c) A emissão de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) obrigações, correspondente a uma 

emissão no montante de 150.000.000,00MT (cento e cinquenta milhões de Meticais), realizada 

a 24 de Março de 2017 por escritura pública lavrada de folhas 10 a folhas 24 do Livro de Notas 

n.º 993-B do Primeiro Cartório Notarial de Maputo: e  

(d) A emissão de 8.702.400 (oito milhões, setecentas e duas mil e quatrocentas) obrigações, 

correspondente a uma emissão no montante de 870.240.000,00MT (oitocentos e setenta 

milhões, duzentos e quarenta mil Meticais), realizada a 17 de Julho de 2018 por escritura 

pública lavrada de folhas 8 a folhas 18 do Livro de Notas n.º 1.036-B do Primeiro Cartório 

Notarial de Maputo – as quais são objecto do presente Prospecto. 

5.7.2. Garantias, penhores e hipotecas prestadas a favor de terceiros: 

Não existem garantias, penhores ou hipotecas prestadas pela Emitente a favor de terceiros. 

5.7.3. Empréstimos Bancários: 

 2017  2016 

Crédito de rendas 464.650.000  139.472.882 

Obrigações 80.522.637  314.650.000 

Saldo Final 545.172.637  454.122.882 

 

5.7.4. Empréstimos de Accionistas: 

 2017  2016 

Bayport Management Limited 2.916.761.185  1.749.722.635 

Saldo Final 2.916.761.185  1.749.722.635 

 



 

Prospecto – Emissão de Obrigações Bayport 2018 – Série I.Pag 44 / 55 
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CAPÍTULO VI 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS DA BAYPORT FINANCIAL SERVICES MOÇAMBIQUE, (Mcb) S.A. 

Tendo por base o tamanho da sua carteira de crédito, a Emitente encontra-se actualmente posicionada 

como a segunda maior instituição financeira não bancária (NBFI) de crédito consignado no mercado 

moçambicano. A estratégia futura baseia-se no crescimento da sua posição de crédito consignado e, em 

última análise, o alargamento da sua oferta para as áreas de mercados que se encontram actualmente 

sub-representadas.  

 

Crescimento do Crédito consignado 

A primeira fase da estratégia de desenvolvimento é o crescimento da sua posição no Mercado da 

concessão de crédito consignado em Moçambique.Projecta-se que este crescimento será alcançado 

através do foco no desenvolvimento dos clientes existentes, e da diferenciação e eficiência de custos.  

 

Desenvolvimento da carteira de clientes 

O desenvolvimento da carteira de clientes será fundamental na futura estratégia de crescimento da 

participação no mercado da Emitente. A Emitente acredita que a chave para o desenvolvimento da 

carteira de clientes concentrar-se-á na capacidade de a Emitente realizar vendas cruzadas de novos 

produtos aos clientes existentes, utilizar a sua base de dados de clientes para efeitos de vendas 

personalizadas, oferecer oportunidades de refinanciamentos e extensões de empréstimos. Para estes 

efeitos, a Emitente reconhece a necessidade de investir em tecnologia, formação e pessoal para que 

seja possível oferecer aos seus clientes preços diferenciados baseados em dados comportamentais.  

 

Diferenciação 

A Emitente tem por objectivo ampliar o seu negócio por clara diferenciação da sua oferta, não só em 

termos do seu portfolio e segmento de mercado,mas também em relação à forma como conduz o seu 
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negócio. Na prática,significa que a Emitente irá desenvolver uma oferta mais completa e atractiva que 

os seus concorrentes e irá oferecer os seus serviços a uma maior proporção da população moçambicana 

que outras entidades e com uma melhor experiência do cliente.  

 

Eficiência de Custos 

A eficiência na condução dos custos do seu negócio é uma questão chave para a Emitente, em particular 

tendo em consideração o crescimento da sua quota de Mercado e oferta. A Emitente acredita que a 

eficiência de custos resultará da retenção dos seus actuais clientes e da capacidade em oferecer a tais 

clientes umagama de produtos mais diversificada, da utilização de tecnologias de decisão de crédito e 

reembolsos mais eficientes.  

 

Crescimento de Novos Mercados:  

A Emitente acredita que a implementação forte, mas medida, do seu negócio determinou o palco para 

futuro crescimento. No entanto, a Emitente acredita que o crescimento orgânico é a melhor maneira de 

avançar no Mercado Moçambicano, e prevê os seguintes factores chaves para a sua estratégia de 

crescimento: 

 

i) Quota de Mercado 

Actualmente, a entidade Emitente é responsável por, aproximadamente, 5.715.000.000,00MT (cinco 

biliões, setecentos e quinze milhões de Meticais) de créditos consignados em Moçambique. Isto 

corresponde a aproximadamente 1% (um por cento) por valor dos créditos consignados desembolsados 

tanto pelos bancos como por instituições financeiras não bancárias em Moçambique. A Emitente 

pretende consolidar, em primeiro lugar, e aumentar, em segundo lugar, a quota de mercado para um 

nível de aproximadamente10% (dez por cento) o valor dos empréstimos desembolsados nos próximos 5 

(cinco) anos. 
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ii) Distribuição Geográfica 

Com 17balcões permanentes e 1 balcão móvel, a entidade Emitente é uma das instituições financeiras 

não bancárias – NBFIs - de crescimento mais rápido em Moçambique. Esta expansão dos balcões 

permanentes e o crescimento associado da sua rede de agentes deverá aumentar a capacidade da 

Emitente em fornecer os seus produtos a mais clientes numa maior área geográfica. A Emitente está 

interessada em entrar nas áreas mais rurais tendo em conta a escassez de prestadores de serviços 

financeiros nestas áreas, tornando a entrada da Emitente em tal mercado ainda mais importante.  

 

iii) Inovação de Produtos 

A Emitente encara a inovação de produtos como a melhor forma de servir a sua actual carteira de 

clientes e a melhor forma de atrair novos clientes, de manter e promover o crescimento do seu 

Mercado. A médio prazo, a Emitente pretende ir além de simples produtos de créditos consignados (e 

dos seus produtos associados de protecção ao crédito, tendo em vista um portfolio mais amplo de 

produtos, incluindo produtos de seguros).  
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CAPÍTULO VII 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

7.1. SUMÁRIOS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA: 

ADeloitte & Touche (Mocambique), Lda, sociedade de auditores devidamente reconhecida em 

Moçambique, com sede na Avenida Zedequias Manganhela 267, Edifício Jat IV, 5o Andar, Maputo, 

Moçambique, auditou, na qualidade de auditor independente, as demonstrações financeiras da 

entidade Emitente no exercício de 2016 e 2017, reproduzindo-se abaixo os respectivos relatórios, 

elaborados por este auditor. 
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7.1.1. Sumário do relatório do Auditor Independente do exercício de 2017: 
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7.1.2. Sumário do relatório do Auditor Independente do exercício de 2016: 
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