
Emitente:

Modalidade:

Montante:

Prazo da Emiss8.o:

Representa<;8.o:

Valor Nominal:

Pre<;o de Subscri<;8.o e
de Emiss8.o:

Coloca<;8.o:

Periodo de subscri<;8.o:

Data de Emiss8.o e de
Liquida<;8.o Financeira:

Taxa de Juro:

FICHA TEcNICA

"OBRIGA~OES DO TESOURO 2012"

Republica de Mo<;ambique

Subscri<;8.o Directa

Maximo de 3.150.112.400 Meticais

3 Anos

31.501.124 Obriga<;oes Escriturais

100 Meticais por obriga<;8.o

100 Meticais por obriga<;8.o

As obriga<;oes ser8.o colocadas junto das institui<;oes
financeiras autorizadas a exercer a actividade de
intermedia<;8.o em valores mobiliarios.

15 a 21 de Agosto de 2012

22 de Agosto de 2012

A taxa de juro que remunera cada obriga<;8.o resulta da
adi<;8.o de uma margem percentual a urn indexante,
arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou
imediatamente superior.

A taxa de juro e determinada ate as 8:30 horas do segundo
dia util anterior a data de inicio do novo periodo de
contagem de juros.

o indexante e determinado pela taxa media ponderada pela
maturidade e pelos montantes das seis ultimas emissoes
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CaIculo dos juros:

Taxa de Juro do 10

cupao:

Pagamento de Juros:

Data de Reembolso:

Reembolso antecipado
por vontade da
Emitente:

Garantias

de Bilhetes do Tesouro (BT's), a prazos superiores a 60
dias.

Caso estes titulos nao tenham qualquer emissao para os
prazos considerados, nos ultimos 45 dias de calendario a
data de caIculo do indexante, sera considerado como
indexante outro titulo que, pela sua natureza, venha
substituir os titulos considerados.

A margem percentual a ser adicionada ao indexante e de
2,50% (dois virgula cinco cento).

Os juros serao calculados diariamente e numa base de 360
dias, correspondentes a doze meses de 30 dias cada (ou
seja na conven<;ao 30/360).

A taxa de juro para 0 10 cupao e fIxada em 10,00% (dez por
cento).

Os juros serao pagos semestral e postecipadamente a taxa
de juro em vigor no respectivo cupao, nos dias 22 de
Fevereiro e 22 de Agosto de cada ano.

Caso a data prevista nao seja urn dia util (defInido como
urn dia em que os Bancos estao abertos e a funcionar em
Maputo), a data de pagamento de juros sera ajustada para
o dia util imediatamente seguinte.

No fInal do prazo da emissao, 22 de Agosto de 2015, caso
nao haja reembolso antecipado por vontade da Emitente.
Se esta data nao for urn dia uti! (defInido como urn dia em
que os Bancos estao abertos e a funcionar em Maputo), a
Data de Reembolso sera ajustada para 0 dia uti!
imediatamente seguinte.

Por vontade da Emitente, podera 0 emprestimo ser
reembolsado total ou parcialmente, neste ultimo caso por
redu<;ao ao valor nominal da emissao, a partir do 50 cupao
inclusive e nas datas de pagamento semestral de juros,
havendo lugar a urn pre-aviso com uma antecedencia
minima de 15 dias.

As Obriga<;oes do Tesouro gozam dos privilegios e garantias
reconhecidas dos titulos da divida publica. Serao inscritas
no Or<;amento do Estado as verbas indispensaveis para
acorrer ao servi<;o da divida.
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Admissao a Cota<;ao:

Regime Fiscal:

Agente Pagador e de
Calculo:

Organiza<;ao e
Lideran<;a:

As obriga<;6es serao admitidas a cota<;ao na Boisa de
Valores de Mo<;ambique.

Nos termos do regime fiscal em vigor, e com excep<;ao das
entidades isentas de tributa<;ao ou das entidades com
dispensa de reten<;ao na fonte, os rendimentos dos valores
mobilianos admitidos a cota<;ao na Boisa de Valores de
Mo<;ambique estao sujeitos a taxa liberat6ria de 10% em
sede de IRPS e de IRPC.

Direc<;ao Nadonal do Tesouro

Direc<;ao Nadonal do Tesouro
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