Bolssa de Valoress de Moçambiique

B
BOLSA
DE VALORES DE MOÇ
ÇAMBIQU
UE

REGULAM
MENTO N°
N 2/GPCAB
BVM/20100
De 28 de
d Maio

SE
EGUNDO MERCADO
M
O

Noss termos do n° 1 do arttigo 56 e doo n° 1 do arrtigo 82, toddos do Códdigo do Merrcado de
Valores Mobiliiários, aprovvado pelo Decreto
D
– Leei nº 4/20099, de 2 de Juunho, deverá existir
na Bolsa
B
de Vaalores de Moçambique
M
e um “Segun
ndo Mercaddo”, destinaado à transaacção de
valoores mobiliários emitiddos por peqquenas e médias
m
emprresas, comppetindo à Bolsa
B
de
Valores de Mooçambique, em conform
midade com
m o n° 3 do artigo
a
56 e com o artig
go 83 do
messmo Códigoo, proceder à regulamenntação daqu
uele mercaddo.

Asssim, e ao abbrigo das cittadas dispossições, a Bo
olsa de Valoores de Moççambique estabelee
ce o seguinte:

Artiigo 1
Objjecto

O presente
p
Reggulamento determina as condiçõees de admisssão à cotação e perm
manência
dos valores moobiliários no Segundo Mercado, às
à informaçções a forneecer às auto
oridades
mpetentes e ao público e os encargos de admisssão e manuutenção da ccotação.
com

Artiigo 2
a
à cotação
Requissitos para admissão

c
d admissãoo à cotação de valores mobiliárioss no Segunddo Mercado
de
o obedeAs condições
cem
m ao estipulaado nos artiigos 84, 86 e 87 do Cód
digo do Merrcado de Vaalores Mobiiliários,
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senddo os parâm
metros quantitativos resspeitantes ao
os montantees mínimos a observar fixados
no Regulament
R
to dos Monntantes Míniimos para Admissão
A
a Cotação naa Bolsa de Valores
de Moçambiqu
M
ue, em confformidade com
c
o estab
belecido na alínea a) doo art.86 e alínea
a
a)
do art.87
a
do Cóódigo de Meercado de Valores
V
Mob
biliários.

Artiigo 3
Prosp
pecto

A admissão à cotação
c
de quaisquer
q
v
valores
mob
biliários no Segundo M
Mercado estáá depenm prospectoo de admisssão, ao quall é aplicável o estabeleecido no
dentte da publiccação de um
artiggo 89 e nos números 1 a 5 do artiggo 70 do Có
ódigo do Mercado
M
de V
Valores Mercado, e
cujoo conteúdo consta doss anexos aoo presente regulamento
r
o, fazendo pparte integrrante do
messmo.

Artiigo 4
I
Informaçõe
es a prestarr

As informaçõees a prestarr à Bolsa de
d Valores de
d Moçambbique e ao mercado em geral
pelaas entidadess emitentes de valores admitidos à cotação noo segundo m
mercado são
o idênticas às que são devidas pelas entidadees emitentes de valoress admitidoss à cotação no mercadoo de cotações oficiais.

Artiigo 5
Suspen
nsão, exclu
usão e readm
missão

s
s
A suspensão,
exclusão e readmissãoo de valorees mobiliáriios à negocciação no segundo
merrcado e, bem
m assim quando seja o caso, o pro
ocesso de passagem
p
aoo mercado de
d cotaçõess oficiais dee valores cootados no seegundo merrcado, obedeecem ao preeceituado, respectir
vam
mente, nos artigos
a
85 e 90 do Código do Merccado de Valores Mobiliiários.
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Artiigo 6
Taxas

As taxas de addmissão e reeadmissão, e de manuttenção, a paagar pelas eentidades em
mitentes
de valores
v
cotaados na Bollsa de Valoores Moçam
mbique consstam do artiigo 100 do Código
do Mercado
M
dee Valores Mobiliários.
M

Artiigo 7
R
Regime
das transacçõees

Sãoo aplicáveis às transacçções executtadas no Seegundo Merrcado os sisstemas de negocian
ção,, compensaação e liquiddação e difuusão de info
ormação applicáveis às transacçõess executadaas no mercaado de cotaçções oficiais, podendo os regulam
mentos operaacionais dessses sistem
mas determinnar a aplicaação de regrras idênticaas para ambos os mercados ou inttroduzir,
com
m maior ou menor
m
latituude, regras diferenciada
d
as para o Seegundo Merrcado.

Artiigo 8
Omiissões

m tudo o om
misso no preesente regulaamento apliicar-se-á o previsto
p
no Código do MercaEm
do de
d Valores Mobiliárioss, no Regulaamento de Admissão
A
à Cotação dde Valores MobiliáM
rioss e demais leegislação applicável.

Arttigo 9
Entrada
a em vigor

O presente reguulamento enntra imediattamente em
m vigor.

Bolsa de Valorres de Moçaambique, 288 de Maio de 2010
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O Presidentte do Conseelho de Administraçãão

Jussub Nu
urmamade
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ANEXO
OA
E
ESQUEMA
A DO PROS
SPECTO PARA
P
A
ADM
MISSÃO À COTAÇÃO
C
O NO SEGU
UNDO ME
ERCADO D
DE ACÇÕE
ES

INFORM
MAÇÕES PR
RELIMINA
ARES

1. Em título, natureza
n
do prospecto.
2. Denominaçã
D
ão social daa entidade em
mitente, NU
UIT e demaais mençõess a que estejja legalmennte obrigadaa nas suas publicações.
p
.
N
nattureza, form
ma de repreesentação e valor nomiinal dos vaalores mobilliários a
3. Número,
adm
mitir.
4. Data
D de elabboração do prospecto.
p
d bolsa quee patrocina o pedido dee admissão à cotação.
5. Inndicação doo operador de

CAPÍTU
ULO I
INFORM
MAÇÕES RELATIVA
R
AS AOS RE
ESPONSÁV
VEIS
PELO PR
ROSPECTO
O E PELA AUDITORI
A
IA DE CON
NTAS

1.1. Nome e fuunções das pessoas
p
sinngulares ou denominação e sede ddas pessoas colectiúdo da inforrmação conttida no prosspecto.
vas que assumeem a responnsabilidade pelo conteú
onsável peloo relatório dde auditoria às con1.2. Identificaçção do audittor independente respo
tas da
d entidade emitente.

CAPÍTULO II
AÇÕES REL
LATIVAS À ADMISS
SÃO À COT
TAÇÃO
INFORMA
À ACÇÕES QUE SÃO
O OBJECT
TO DO PED
DIDO DE AD
DMISSÃO
E ÀS

a
por força ddas quais ass acções
2.1. Indicação das deliberrações, autoorizações e aprovações
mitidas na sequência dee uma operração de
foraam criadas e emitidas; no caso dee acções em
fusãão, cisão, transferênciaa da totalidaade ou partee do patrimóónio de umaa sociedadee, ou em
conttrapartida de
d transferênncias que nãão sejam em
m dinheiro, menção doos locais ond
de estão
à diisposição doo público oss documentoos que indiccam os term
mos e as conndições desssas operaçõões.
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2.2. Descrição e indicação do montaante global e da naturreza das acçções a adm
mitir, sua
cateegoria e moddo de representação.
2.3. Descrição dos direitoos inerentes às acções, nomeadam
mente a exteensão do diireito de
votoo, direitos à participaçção nos lucrros e ao remanescentee em caso dde liquidaçãão, bem
com
mo qualquerr outro priviilégio; quannto ao direitto ao pagam
mento de divvidendos, in
ndicação
do prazo
p
de preescrição do exercício do
d direito ao
os dividenddos e indicaçção da entid
dade em
provveito da qual essa presscrição se opera;
o
no caaso de acçõões preferennciais, seu modo
m
de
cálcculo ou perccentagem; no
n caso de acções
a
remííveis, indicaação das dattas de amorrtização,
moddo de pagam
mento e cálcculo do valoor de remisssão.
2.4. Regime dee transmissãão das acções, com ind
dicação de eventuais
e
reestrições à sua
s livre
negociabilidadee.
n subs2.5. Indicação da existênccia e condiçções do exercício de diireitos de prreferência na
criçção ou venda, ou da suaa limitação ou supressãão, quando for o caso; indicação da
d negociabbilidade doss direitos dee preferênciaa e tratamen
nto dos direitos exerciddos.
2.6. Regime fisscal aplicávvel às acçõess e retençõees fiscais naa fonte relattivas aos ren
ndimend acções.
tos das
2.7. Indicação sobre a addmissão à cotação
c
de outros valoores mobiliáários emitid
dos pela
entiidade emitennte.
2.8. Indicação,, relativameente ao últiimo exercíccio e ao exxercício em curso, dass ofertas
púbblicas de traansacção effectuadas por terceiross relativameente a valoores mobiliáários do
emiitente e dass ofertas púúblicas de trransacção efectuadas
e
p
pelo
emitennte relativam
mente a
valoores mobiliáários de um
ma outra socciedade; ind
dicação do objecto e ddo preço relativos a
tais ofertas e reespectivo resultado.
da à criaçãoo das acções cuja admiissão ao
2.9. Se, simultaneamente ou em dataa aproximad
m subscritass ou colocaddas de form
ma partimerrcado de cootações oficiiais é soliciitada, foram
culaar acções daa mesma caategoria, ou foram criad
das acções de outras categorias teendo em
vista a sua coloocação púbblica ou partticular, indiicação da natureza
n
desstas operaçõ
ões bem
mo do montaante e das característicaas das acçõees a que se referem.
com
2.100. Indicaçõees relativas a ofertas púúblicas de subscrição
s
d valores m
de
mobiliários efectuadas pela entidaade emitentee ou por quaalquer das sociedades
s
mencionadaas nos números 5.4
5 do prosppecto que teenham tido lugar nos últimos
ú
12 meses,
m
com
m indicação das forou 5.5
mass como foi publicado
p
e como podee ser consulttado o respeectivo anúnccio.
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CAPÍTUL
LO III
IN
NFORMAÇ
ÇÕES DE CARÁCTER
C
R GERAL
R
RELATIVA
AS À ENTID
DADE EMIITENTE

3.1. Data de coonstituição e duração da
d sociedadee, se esta nãão for indeteerminada, e indicação do seu objeecto social.
3.2. Indicação da legislaçção e regulaamentação a que se enncontra sujeeita a actividade da
sociiedade.
3.3. Montante do capital subscrito,
s
q
quantidade
e categoriass de títulos qque o repreesentam,
com
m menção das
d suas priincipais carracterísticas; se existir capital subbscrito e ain
nda não
libeerado, indicaação da quaantidade e do
d valor nom
minal globaal da naturezza das acçõees ainda
não integralmeente liberadas, discrimiinadas, se for
f o caso, segundo o seu grau dee liberação; se houver capital autoorizado mass ainda não emitido, ouu o compromisso de o aumentar, indicação sobre
s
o monntante dessee aumento ou
o comprom
misso e, no ccaso de emiissão de
acçõões, das cattegorias de pessoas tituulares do diireito de preeferência naa subscrição
o dessas
parttes suplemeentares do capital;
c
se existirem
e
ob
brigações convertíveis ou com diireito de
subsscrição de acções,
a
indicação da suua quantidad
de e das conndições e m
modalidades de converssão ou de suubscrição.
3.4. Indicação das condiçõões estipulaadas nos esttatutos paraa as alteraçõões do capittal e dos
direeitos das várrias categorrias de acçõões sempre que tais condições sejam mais restritivas
que as previstaas na lei; deescrição sum
mária das operações
o
quue, no decuurso do últim
mo ano,
d acções quue o represeentam.
alterraram o cappital subscriito e a quanttidade e as categorias de
3.5. Nome e fuunções na entidade em
mitente dos membros
m
doos órgãos dde administrração ou
direecção e fiscaalização.
e
atrib
buídos a quualquer títullo durante o último
3.6. Remunerações e beneefícios em espécie
e contas de
d custos ouu despesas ggerais ou em
m contas
exerrcício encerrrado e conttabilizados em
de distribuição
d
o de lucros aos membrros dos órgãos de adm
ministração, de direcçãão ou de
fiscalização, deevendo essees montantees ser indicados globallmente paraa cada categ
goria de
órgããos; montannte global das
d remuneraações e ben
nefícios em espécie atriibuídos ao conjunto
c
de membros
m
d órgãos de
dos
d administtração, de direcção
d
ouu de fiscalizzação da so
ociedade
emiitente pelo conjunto
c
dass sociedadees dela dependentes e coom as quaiss forma um grupo.
3.7. Quantidade total de accções da socciedade emitente detidas pelo conjjunto dos membros
m
dos seus órgãos de adminiistração e fiscalização, bem como dos direitoss de opção que
q lhes
tenhham sido cooncedidos soobre as acçõões da socieedade.
3.8. Indicação dos
d esquem
mas de particcipação do pessoal
p
na sociedade.
s
3.9. Na medidaa em que seejam do connhecimento da sociedaade, indicaçãão das pesssoas singulaares ou coleectivas que,, directa ou indirectam
mente, isoladda ou conjuuntamente, exercem
e
ou podem
p
exercer um coontrole sobrre a própriaa sociedadee e indicaçãão do monttante da
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fraccção do cappital que dettêm dando direito a vo
oto; indicação dos acciionistas quee directa
ou indirectame
i
ente detenhaam uma perccentagem ig
gual ou supeerior a 10%
% do capital social.
3.100. Quantidaade, valor contabilístic
c
o e valor nominal
n
dass acções próóprias adqu
uiridas e
detiidas em carrteira pela sociedade
s
o por umaa sociedade na qual paarticipe, dirrecta ou
ou
indiirectamente, em mais de
d 50%.

CAPÍTUL
LO IV
INFORM
MAÇÕES RELATIVA
R
AS À
AC
CTIVIDAD
DE DA ENT
TIDADE EM
MITENTE

4.1. Indicação dos ramos de actividaade exercido
os e descriçção das prinncipais activ
vidades;
os e posição relativa nos mercados em que
prinncipais proddutos vendiddos e serviços prestado
actuua; se a sociiedade está inserida nuum grupo, breve
b
descriição do messmo e indiccação da
sua posição relativa.
4.2. Localizaçãão e importtância dos estabelecim
e
mentos princcipais da sociedade e in
nformaçõess sucintas sobre o seu património imobiliário
o; por estabeelecimento principal, entendee
se qualquer
q
esttabelecimennto que conttribui em mais de 20% para o voluume de negó
ócios ou
proddução.
4.3. Efectivo tootal do pesssoal e sua evolução
e
no
os dois últim
mos exercíccios; sua rep
partição
pelaas principaiss categoriass profissionaais de activiidade.
4.4. Indicação quanto à evventual depeendência reelativamentee a patentess e licenças,, contratos de concessãão ou outroos tipos de contratos
c
qu
ue tenham uma importtância signiificativa
nas actividadess da sociedaade.
4.5. Indicação de
d algum accontecimento excepcio
onal que tennha afectadoo, no último ano, ou
p
vir a afectar siggnificativam
mente, as acttividades daa sociedade..
se preveja
4.6. Indicação de qualquerr procedimeento judiciaal ou arbitraal susceptíveel de ter tid
do ou vir
a terr uma inciddência imporrtante sobree a situação financeira.
4.7. Indicação de qualquerr interrupçãão de activid
dades da sociedade sussceptível de ter tido
ou vir
v a ter umaa incidênciaa importantee sobre a su
ua situação financeira.
f
4.8. Descrição qualitativa e quantitatiiva dos prin
ncipais invesstimentos, incluindo in
nteresses
nouutras sociedaades, no decurso do úlltimo exercíício e nos meses
m
já decorridos do
o exercício em curso; indicações
i
relativas aoos principais investimeentos em cuurso, com ex
xcepção
dos interesses noutras socciedades, inndicando a sua
s repartiçção por voluume em fun
nção da
sua localizaçãoo e o seu modo de finaanciamento;; indicação dos princippais futuros investimenntos que forram já objeccto de um compromisso
o definitivoo, com exceppção dos in
nteresses
nouutras sociedaades.
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CAPÍTULO V
PA
ATRIMÓNIO
O, SITUAÇ
ÇÃO FINAN
NCEIRA E
RE
ESULTADO
OS DA ENT
TIDADE EM
MITENTE

5.1. Balanço, conta
c
de reesultados e mapas de origem
o
e applicação dee fundos do
o último
exerrcício; sínteese dos elem
mentos constantes dos anexos àquueles docum
mentos cujo
o conhecim
mento contribbua significcativamentee para uma melhor
m
interrpretação doos valores apresena
tadoos.
5.2. Quadro inddicativo dass cotações médias,
m
máximas e mínimas dos vvalores mob
biliários
s
e cotados em
m bolsa de valores reggistadas noss últimos 12
2 meses
emiitidos pela sociedade
anteeriores à daata de elabooração do prospecto, com notas explicativas dos factos sociais,
nom
meadamentee aumentos de capital ou
o pagamen
ntos de diviidendos, quue devam seer consideraados na anáálise daquelees elementoos.
5.3. Informaçõões individdualizadas relativamen
r
nte ao últim
mo exercíccio, enumeradas a
seguuir, relativaas às socieddades nas quuais a entid
dade emitentte detém um
ma parte do
o capital
suscceptível de ter uma incidência siggnificativa na apreciaçção do seu património,, da sua
situação financceira ou doos seus resuultados; em
m qualquer caso, as innformaçõess devem
sem
mpre ser fornnecidas paraa as sociedaades nas qu
uais a entidaade emitentee detém, dirrecta ou
indiirectamente, uma partiicipação, deesde que o seu valor contabilístic
c
co represen
nte, pelo
mennos, 25% doos capitais próprios
p
ou contribua com,
c
pelo menos,
m
25% do resultad
do líquido da
d entidadee emitente, ou, se se trratar de um
m grupo, desde que o vvalor contab
bilístico
destta participaação represeente, pelo menos,
m
25%
% dos capittais próprioos consolidaados ou
conttribua com,, pelo menos, 25% do resultado
r
líq
quido consoolidado do ggrupo.
As informaçõees devem aiinda ser sem
mpre forneccidas quanddo uma dass rubricas referidas
r
nas alíneas j) ou
o l) represente, pelo menos,
m
25%
% do montaante da corrrespondente rubrica
nas últimas conntas da entiddade emitennte.
ociedade
As informaçõees a seguir enumeradas podem nãão ser fornecidas desdde que a so
monstre que a participaçção tem um
m carácter meramente
m
prrovisório, e disso faça menção
dem
explícita:
D
ão e sede social da sociiedade;
a) Denominaçã
b) Domínio
D
de actividade;
c) Capital
C
subscrito;
d) Reservas;
R
e) Fracção
F
do capital
c
detiddo;
f) Resultado
R
doo último exeercício decoorrente das actividades
a
normais, deepois de im
mpostos;
g) Valor
V
sob o qual a entiddade emitennte contabilliza as acções ou partess que detém
m e indicaçãão da últimaa cotação, bem
b como reespectiva daata, se se traatar de emppresa cotadaa;
h) Montante
M
ainnda por libeerar das acçções ou partees que detém
m;
i) Montante
M
doos dividendoos recebidos no decursso do últimoo exercício das acções ou partes que
q detém;
j) Montante
M
doos créditos e dos débitoos, devidam
mente discrim
minados, daa entidade emitente
e
relaativamente à sociedade e desta relaativamente à emitente;
Regu
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k) Montante
M
daas compras e vendas, royalties, co
omissões, foornecimentoos e serviçoss, trabalhoss especializzados, prestações de seerviços e su
ub-contratos da emitennte relativam
mente à
sociiedade e dessta relativam
mente à emiitente.
5.4. Informaçõões individdualizadas relativamen
r
nte ao últim
mo exercíccio, enumeradas a
seguuir, relativaas às sociedaades com um
ma participaação, directta ou indireccta, superio
or a 50%
no capital
c
social da entidaade emitentte e doutrass sociedadess dominadaas pelos acccionistas
que detenham,, directa ouu indirectam
mente, uma participaçãão superiorr a 50% do
o capital
sociial da entidaade emitente.
As informaçõees devem seempre ser fornecidas
f
quando
q
quaalquer das rrubricas con
nstantes
das alíneas d) ou
o e) repressente, pelo menos, 25%
% do montaante da corrrespondentee rubrica
da emitente.
e
As informaçõees a seguir enumeradas podem nãão ser fornecidas desdde que a so
ociedade
dem
monstre que a participaçção tem um
m carácter meramente
m
prrovisório, e disso faça menção
explícita:
a) Denominaçã
D
ão e sede social da sociiedade;
b) Domínio
D
de actividade;
c) Fracção
F
do capital
c
detiddo;
d) Montante
M
doos créditos e dos débittos devidam
mente discriiminados daa emitente relativar
mennte à socieddade e desta relativamennte à emiten
nte;
e) Montante
M
daas compras e vendas, rooyalties, co
omissões, foornecimentoos e serviçoss, trabalhoss especializzados, prestações de seerviços e su
ub-contratos da emitennte relativam
mente à
sociiedade e dessta relativam
mente à emiitente.
5.5. Diagrama representativo das relaações de parrticipação referenciadaas nos númeeros 5.3.
e 5.4. precedenntes, com indicação da designação social e perrcentagens de participaação.
5.6. Montante dos emprééstimos obrrigacionistas por reem
mbolsar; garrantias, pen
nhores e
hipootecas presttadas em faavor de tercceiros; monttante dos paagamentos devidos em
m consequênncia de conntratos de leasing celebrrados pela emitente.
e

CAPÍTUL
LO VI
RELAT
TÓRIO DE
E AUDITOR
RIA

d fundameentos que determinaram
d
m as concluusões do rellatório de auditoria
a
7.1. Sumário dos
c
do ulttimo exercíício.
às contas
7.2. Reproduçãão literal daas conclusõees do relatórrio de audittoria às conntas do ultim
mo exercício.
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ANEXO
OB
E
ESQUEMA
A DO PROS
SPECTO PARA
P
A
ADMISS
SÃO À COTAÇÃO NO
N SEGUN
NDO MERC
CADO DE OBRIGAÇ
ÇÕES

INFORM
MAÇÕES PR
RELIMINA
ARES

Connteúdo idênttico ao consstante do Annexo A, com
m as devidaas adaptaçõees.

CAPÍTU
ULO I
INFORM
MAÇÕES RELATIVA
R
AS AOS RE
ESPONSÁV
VEIS
PELO PR
ROSPECTO
O E PELA AUDITORI
A
IA DE CON
NTAS

Connteúdo idênttico ao consstante do Annexo A, com
m as devidaas adaptaçõees.

CAPÍTULO II
INFORMA
AÇÕES REL
LATIVAS À ADMISS
SÃO À COT
TAÇÃO
E ÀS OBRIGAÇÕ
O
ÕES QUE SÃO
S
OBJECTO DO PEDIDO DE
E ADMISSÃ
ÃO

2.1. Indicação da legislaçãão com basee na qual ass obrigaçõess foram emiitidas, das deliberad
çõess, autorizaçções e aprovvações por força
f
das qu
uais foram criadas
c
e em
mitidas, e do
os tribunaiss competenttes em caso de litígio.
mitir, sua
2.2. Descrição e indicaçãoo do montannte global e da naturezaa das obrigaações a adm
cateegoria e moddo de representação.
e
for expresso em unid
dades de
2.3. Indicação da moeda do emprésttimo; se o empréstimo
d
opçãão de câmbiio, se existirr.
contta, estatuto contratual destas;
2.4. Indicação da taxa de juro
j
nominaal utilizada e do seu modo
m
de cálcculo, bem como, se
estivverem prevvistas váriass taxas de juro,
j
indicaação das coondições daa sua modificação;
indiicação de ouutros benefíícios e do reespectivo modo
m
de cálcculo.
2.5. Indicação da data a partir da quaal se efectuaará o pagam
mento dos juuros e do seeu modo
de cálculo,
c
das datas de veencimento, bem
b como do
d prazo dee prescrição dos juros.
2.6. Duração do empréstim
mo, datas e modalidadees de amortiização; prazzo de prescrrição do
capiital; datas e modalidaddes do exercício de opçõ
ões de reem
mbolso anteccipado.
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2.7. Indicação da taxa de rentabilidad
r
de efectiva das
d obrigaçções, tendo eem atenção as condiçõões da emisssão, nomeadamente a possibilid
dade de reem
mbolso antecipado, qu
uer pelo
subsscritor, queer pelo emittente, bem como
c
as condições viggentes no m
mercado; breeve descriçção do seu modo
m
de cállculo, entenndendo-se co
omo taxa dee rentabilidaade efectivaa aquela
que iguala o vaalor actual dos fluxos monetárioss gerados peela obrigaçãão ao seu preço
p
de
com
mpra.
2.8. Descrição dos direitoos inerentes às obrigaçõ
ões bem coomo das resspectivas co
ondições
e
de exercício.
2.9. Regime dee transmissãão das obriggações, com
m indicaçãoo de eventuaais restriçõees à sua
livree negociabiilidade.
2.100. No caso de obrigaçõões convertííveis noutro
os valores mobiliários,
m
indicação da data,
moddo, condiçõões e preçoo de exercíccio da conv
versão, bem
m como toddas as inforrmações
neceessárias a coonhecer a natureza
n
e diireitos dos valores
v
em causa.
c
2.111. No caso de obrigaçõões com dirreito de subscrição de acções,
a
indiicação do modo
m
de
cálcculo do preçço e condiçções do exerrcício, bem
m como do modo
m
comoo o direito pode
p
ser
trannsaccionadoo, e todas ass informaçõões necessáárias a conhhecer a natuureza e direeitos das
acçõões em caussa
2.122. Indicaçãoo da existênncia e condições do exeercício de direitos
d
de ppreferência na
n subscriçção ou venda, ou da suaa limitação ou supressãão, quando for o caso; indicação da
d negociabbilidade doss direitos dee preferênciaa e tratamen
nto dos direitos não exeercidos.
2.133. Regime fiscal
f
aplicável às obriggações e reteenções fiscaais na fonte.
2.144. Natureza e âmbito das
d garantias e dos com
mpromissos destinados a assegurarr o bom
cum
mprimento do
d serviço de
d dívida; inndicação dee eventuais cláusulas dde subordin
nação do
emppréstimo rellativamente a outros déébitos da em
mitente já coontraídos ouu a contrair.
nte fidu2.155. Forma dee designaçãão ou nome e funções, ou denomiinação e sedde, do agen
ciárrio dos obriggacionistas,, caso existaa, e principaais condiçõees da funçãoo.
c
de outros valoores mobiliáários emitid
dos pela
2.166. Indicaçãoo sobre a addmissão à cotação
entiidade emitennte.
2.177. Indicaçãoo, relativam
mente ao últtimo exercíício e ao exxercício em
m curso, dass ofertas
púbblicas de traansacção effectuadas por terceiross relativameente a valoores mobiliáários do
emiitente e dass ofertas púúblicas de trransacção efectuadas
e
p
pelo
emitennte relativam
mente a
valoores mobiliáários de um
ma outra socciedade; ind
dicação do objecto e ddo preço relativos a
tais ofertas e reespectivo resultado.
2.188. Se, simulltaneamentee ou em datta aproximaada à criaçãão das obriggações cujaa admissão ao mercadoo de cotaçõões oficiais é solicitadaa, foram subbscritas ou ccolocadas de
d forma
partticular obriggações da mesma
m
categgoria, ou fo
oram criadass obrigaçõees de outras catego-
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rias tendo em vista a sua colocação pública ou
u particular, indicação da naturezaa destas
operrações bem
m como do montante
m
e das
d características das obrigações
o
a que se refferem.
2.199. Indicaçõees relativas a ofertas púúblicas de subscrição
s
d valores m
de
mobiliários efectuadas pela entidaade emitentee ou por quaalquer das sociedades
s
m
mencionada
as nos númeeros 5.3.
ou 5.4.
5 do esqquema de prrospecto doo ANEXO A que tenhham tido luggar nos últiimos 12
messes, com inddicação dass formas com
mo foi publlicado e com
mo pode seer consultad
do o respecttivo anúncioo.

CAPÍTUL
LO III
IN
NFORMAÇ
ÇÕES DE CARÁCTER
C
R GERAL
R
RELATIVA
AS À ENTID
DADE EMIITENTE

Connteúdo idênttico ao consstante do Annexo A, com
m as devidaas adaptaçõees.

CAPÍTUL
LO IV
INFORM
MAÇÕES RELATIVA
R
AS À
AC
CTIVIDAD
DE DA ENT
TIDADE EM
MITENTE

Connteúdo idênttico ao consstante do Annexo A, com
m as devidaas adaptaçõees.

CAPÍTULO V
P
PATRIMÓN
NIO, SITUA
AÇÃO FIN
NANCEIRA
A E RESULT
TADOS
DA ENTIDADE
E
E EMITENT
TE

Connteúdo idênttico ao consstante do Annexo A, com
m as devidaas adaptaçõees.

CAPITUL
LO VI
RELAT
TÓRIO DE
E AUDITOR
RIA

Connteúdo idênttico ao consstante do Annexo A, com
m as devidaas adaptaçõees.
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