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PARTE I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Considerações Iniciais 

 
A presente Oferta Pública de Subscrição foi objecto de registo prévio 
junto ao Banco de Moçambique, nos termos do artigo 44 do Código do 
Mercado de Valores Mobiliários. 

A concessão do registo significa que o Banco de Moçambique considera 
a operação conforme com a legislação aplicável, mas não envolve por 
parte do mesmo qualquer garantia ou responsabilidade quanto à 
suficiência, veracidade, objectividade ou actualidade da informação 
prestada pela entidade Emitente, nem qualquer juízo sobre a situação 
ou viabilidade económica e financeira da entidade Emitente ou, ainda, a 
qualidade dos valores mobiliários em causa. 

O Barclays Bank Mozambique,SA é o coordenador global da presente 
oferta pública de subscrição. 
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Abreviaturas 

 

AGE   Assembleia Geral Extraordinária  

BM   Banco de Moçambique 

BVM   Bolsa de Valores de Moçambique 

CA   Conselho de Administração 

CF   Conselho Fiscal 

CDM   Cervejas de Moçambique, SA 

CMVM   Código do Mercado de Valores Mobiliários  

OPS     Oferta Pública de Subscrição 

SA   Sociedade Anónima 
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Definições 

 
 
Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir 
mencionados têm, no presente Anúncio, os significados aqui referidos: 
 
 
Acções  Acções ordinárias representativas do 

capital social da CDM, com o valor 
nominal de dois meticais por cada 
acção.   

 
Accionistas Pessoas jurídicas titulares de acções 

representativas do capital social da 
entidade Emitente. 

 
Anúncio de Lançamento Documento oficial que garante a 

prestação aos investidores de toda a 
informação necessária para uma 
tomada de decisão de investimento 
esclarecida e fundamentada. 

 
Conta de Registo da Titularidade  
de valores mobiliários escriturais Conta titulada ou  aberta a pedido dos 

interessados em instituição autorizada 
com a finalidade de materializar o 
registo de titularidade dos valores 
mobiliários escriturais mediante a 
respectiva inscrição. Prevista no artigo 
14 do CMVM.   

 
Código Comercial  Código Comercial em vigor na 

República de Moçambique, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de 
Dezembro. 

 
Emitente Entidade que emite as Acções objecto 

de oferta pública de subscrição - CDM. 
Mesmo que Sociedade Visada. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_%28bolsa_de_valores%29
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Estatutos  Pacto social da CDM.  
 
Investidor  Pessoas singulares e/ou colectivas 

elegíveis para a subscrição de Acções 
no âmbito da OPS, objecto do presente. 

 
Intermediário Financeiro Entidades habilitadas a exercer nos 

mercados de valores mobiliários, a 
título profissional, a actividade de 
intermediação financeira. 

 
Mercado de Valores Mobiliários Conjunto dos mercados organizados ou 

controlados pelas autoridades 
competentes e onde esses valores se 
transaccionam. 

 
Oferta Pública de Subscrição Proposta de subscrição de Acções que a 

entidade Emitente faz ao mesmo tempo 
à generalidade dos investidores. 

Código do Mercado de  
Valores Mobiliários Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2009, de 24 de Julho, que rege a 
organização, funcionamento e as 
operações dos mercados de valores 
mobiliários.  

 
Sociedade Visada Entidade que coloca à subscrição as 

Acções que são objecto de Oferta 
Pública de Subscrição - CDM. Mesmo 
que Emitente. 

 
Valores Mobiliários Valores mobiliários - as acções, 

obrigações, fundos públicos, unidades 
de participação em fundos de 
investimento, e quaisquer outros 
valores, seja qual for a sua natureza ou 
forma de representação, ainda que 
meramente escritural, legalmente 
emitidos por quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, em conjuntos 
homogéneos que confiram aos seus 
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titulares direitos idênticos, e que sejam 
legalmente susceptíveis de negociação 
num mercado organizado – no da 
presente OPS, as Acções que 
constituem o seu objecto. 
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1. RESPONSÁVEIS PELO ANÚNCIO E SEU CONTEÚDO 

1.1 Identificação dos Responsáveis 
 
A forma e o conteúdo do presente Anúncio obedecem ao preceituado no 
Código do Mercado de Valores Mobiliários, ao disposto no Aviso n.º 
4/GGBM/99, de 25 de Fevereiro, e demais legislação aplicável, sendo as 
entidades que a seguir se indicam, no âmbito da responsabilidade que lhes é 
atribuída, responsáveis pela veracidade, actualidade, clareza, objectividade e 
licitude da informação nele contida à data da sua publicação, que declaram 
que as informações constantes do presente Anúncio, são conformes com os 
factos e não contêm omissões susceptíveis de afectar o seu alcance. 

 
Nos termos do número 2 do artigo 149 do CMVM, a entidade emitente é 
responsável pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade de 
todos os elementos e informações ao oferente e constantes no presente 
Anúncio de Lançamento. 
 
A ENTIDADE EMITENTE 
 
Cervejas de Moçambique, S.A., sociedade anónima de direito moçambicano, 
com sede na Rua do Jardim 1329, Bairro do Jardim, Maputo, com o capital 
social de 224.178.028,00 MT (duzentos e vinte e quatro milhões, cento e 
setenta e oito mil e vinte e oito Meticais, e matriculada na Conservatória de 
Registo das Entidades Legais de Maputo, sob o número 8.662, a folhas 16 do 
Livro C-23. 
 
O Conselho de Administração da entidade Emitente é composto pelos 
seguintes membros: 
 

Presidente:  Isidora Faztudo  
Vogal:  Grant Murray Liversage 
Vogal:  Jose Alfredo Duarte Moreira 
Vogal:  Benjamim Alfredo 
Vogal:  Peter Robert Fraser Ward 
Vogal:  António Laíce 
Vogal:  Gerhardus J van den Houten 
Vogal:  Elwyn Whitley 
Vogal:  Wayne Hall 
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O INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO ENCARREGADO DA ASSISTÊNCIA À 
OFERTA 
 
Barclays Bank Mozambique, SA, sociedade anónima de direito 
moçambicano com a natureza de instituição de crédito e inscrita junto da 
BVM como intermediário financeiro autorizado, com sede na Avenida 25 de 
Setembro, número 1184,  em Maputo, com o capital social de 1.500.000.000 
MT (1 bilião e quinhentos milhões de Meticais) e matriculada junto da 
Conservatória de Registo das Entidades Legais de Maputo, sob o número 
8.321. 
 
O Barclays Bank Mozambique S.A. é o coordenador global da presente oferta 
pública de subscrição e responsável pelo pedido de registo do Anúncio de 
Lançamento junto ao Banco de Moçambique, assim como pelo pedido de 
admissão à cotação de valores mobiliários junto da Bolsa de Valores de 
Moçambique.  
 
O Barclays Bank Mozambique S.A., na sua qualidade de Operador de Bolsa, 
é ainda responsável por solicitar à Bolsa de Valores de Moçambique, a 
realização da Sessão Especial de Bolsa relativa à Oferta Pública de 
Subscrição da CDM. 
 
 

1.2  Declaração Emitida pelos Responsáveis 
 

 
As pessoas ou entidades responsáveis pela informação contida no presente 
Anúncio ou em partes do mesmo, declaram que, após terem efectuado todas 
as diligências razoáveis para se certificarem de que tal é o caso, e tanto 
quanto é do seu conhecimento, a informação constante do Anúncio ou das 
partes do mesmo pelas quais são responsáveis, está em conformidade com 
os factos e não contém omissões susceptíveis de afectar o seu alcance. A 
responsabilidade das entidades acima referidas é excluída se alguma delas 
provar que o destinatário tinha ou deveria ter conhecimento da deficiência 
do conteúdo do Anúncio, à data da emissão da sua ordem de compra, ou em 
momento posterior, contando que a revogação da subscrição ainda fosse 
possível. 
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PARTE II – INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1  Aprovações e Deliberações da Oferta 
 
 
A presente oferta de subscrição de 9.681.244 (nove milhões, seiscentas e 
oitenta e uma mil, duzentas e quarenta e quatro) acções escriturais, livres de 
quaisquer ónus ou encargos e com todos os correspondentes direitos e 
obrigações inerentes, com o valor nominal unitário de 2,00 MT (dois 
Meticais), globalmente representativas de, aproximadamente, 8,637% do 
actual capital social da CDM, constitui uma operação de subscrição pública 
de acções aprovada pelo CA da CDM, com parecer favorável do respectivo 
Conselho Fiscal, assim como aprovada em Assembleia Geral Extraordinária 
da CDM.  
 
Com efeito,  a presente oferta de subscrição pública teve como suporte a: 
 

   As deliberações tomadas em reunião do Conselho de Administração da 
CDM, realizada a 12 de Setembro de 2011; 

   O Parecer do Conselho Fiscal da CDM datado de 12 de Setembro de 2011; 
e 

   As deliberações tomadas em reunião de Assembleia Geral Extraordinária 
da CDM, realizada a 13 de Outubro de 2011.  

 
Por seu turno, findo o prazo de subscrição objecto da presente oferta será 
realizada em 9 de Dezembro uma nova reunião de Assembleia Geral 
Extraordinaria da CDM destinada a acomodar os estatutos da sociedade ao 
resultado da subscrição. 

 
 

2.2  Montante, Quantidade, Tipo, Natureza e Categoria das Acções 
objecto de Oferta 

 
São objecto da presente OPS, 9.681.244 (nove milhões, seiscentas e oitenta e 
um mil, duzentas e quarenta e quatro) acções escriturais e ordinárias, com o 
valor nominal unitário de 2,00 MT (dois Meticais), representativas de, 
aproximadamente, 8,637% do actual capital social da CDM, traduzindo um 
aumento do capital social da CDM com o valor nominal de 19.362.488,00 MT 
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(dezanove milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e 
oito Meticais). 
 

 
As acções objecto da oferta serão subscritas acima do par e o respectivo 
montante global da emissão é de 1.099.982.943,28 MT (um bilião noventa e 
nove milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e três 
Meticais e vinte e oito centavos), correspondendo ao valor de emissão de 
aproximadamente 113,62 MT (cento e treze Meticais e sessenta e dois 
centavos) por cada acção a ser emitida. 

 
 
 
 

2.3  Preço de Subscrição e Condições de Realização 
 
  
 A presente OPS, compreende a subscrição de 9.681.244 (nove milhões, 

seiscentas e oitenta e uma mil, duzentas e quarenta e quatro) acções 
escriturais e ordinárias, pelo preço unitário de 113,62 MT (cento e treze 
Meticais e sessenta e dois centavos). 

 
 A realização da Oferta e o respectivo preço foram aprovados pelo CA da 

CDM, tiveram o parecer favorável do respectivo Conselho Fiscal, assim 
como foi aprovada em reunião de Assembleia Geral Extraordinária da CDM, 
realizada a 13 de Outubro de 2011.  

  
 A Oferta será exclusivamente realizada em Moçambique, e será reservada 

aos accionistas da CDM à data de 13 de Outubro, data da realização da 
Assembleia Geral Extraordinária. 

 
 

2.4  Direitos inerentes às acções objecto de subscrição 
 

As Acções objecto de subscrição pública garantem aos seus titulares os 
direitos decorrentes dos Estatutos da Emitente, do Código Comercial e 
demais legislação aplicável, dentre os quais se incluem os seguintes: 
 
(a) Direito de voto de todos os accionistas nas Assembleias Gerais de 

accionistas. Por cada acção integralmente realizada conta-se um voto, 
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estando o exercício do direito a voto sujeito à assinatura do livro de 
presenças de accionistas; 

 
(b) As acções são livremente transmissíveis, não existindo restrições ou 

sujeição à sua alienação e transmissão; 
 

(c) Direito à informação legalmente consagrada; 
 

(d) Quinhoar nos lucros. 
 

 
 

 

2.5 Direitos de Preferência das acções objecto de subscrição e 
condições do seu exercício 

  
   
  Correspondendo a OPS objecto do presente Anúncio a um aumento do 

capital social da CDM, os accionistas que o forem têm direito de preferência 
na subscrição das acções a serem emitidas, proporcionalmente ao número de 
acções de que sejam titulares, ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 
441º do Código Comercial. 

 
  Por seu turno, a subscrição a ser materializada por meio da OPS objecto do 

presente Anúncio será reservada aos accionistas da CDM que o sejam à data 
de 13 de Outubro. 

 
  Para o efeito, e aproximadamente por cada 11,579 (onze vírgula quinhentos 

e setenta e nove) acções de que qualquer dos actuais accionistas da CDM 
seja titular, terá direito a subscrever 1 (uma) acção a ser emitida no âmbito 
da OPS, correspondendo a um direito de subscrição de, aproximadamente, 
8,637% (oito vírgula seiscentos e trinta e sete por cento) do número de acções 
de que os accionistas sejam titulares. 

 
  Iniciado o período de subscrição, aos accionistas da CDM será reservado o 

prazo de 15 dias para que, querendo, subscrevam as acções objecto da OPS 
objecto do presente anúncio. 

 
 Como garantia de subscrição da totalidade das acções objecto da OPS, a 

accionista SABMiller Africa B.V., por meio de Contrato de Tomada Firme 
celebrado com a CDM, garante a tomada (subscrição) das acções a que tenha 
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direito de subscrição, em conformidade com o acima exposto e na proporção 
do número de acções de que actualmente é titular, assim como de todas as 
demais acções que não venham a ser subscritas pelos accionistas da CDM no 
prazo de 15 dias que lhes será concedido para o efeito. 

 
 
 

2.6  Período de subscrição 
 
 O período de subscrição para as acções objecto da presente oferta, reservado 

aos accionistas da CDM,  terá o seu início a partir das 8H00 do dia 3 de 
Janeiro de 2012 até às 15H30 do dia 18 de Janeiro de 2012. 

 
  No mesmo período decorrerá o prazo de subscrição, por parte da SABMiller 

Africa B.V. e ao abrigo do Contrato de Tomada Firme celebrado entre a 
mesma e a CDM, da totalidade das acções CDM objecto da presente OPS. 

 
 As ordens de subscrição transmitidas são firmes e irrevogáveis a partir das 

15H30 do dia 18 de Janeiro de 2012.  
 
 Depois das 15H30 do dia 18 de Janeiro de 2012 não poderão ser recebidas 

mais ordens de subscrição para a presente oferta, excepto se ocorrerem 
factos extraordinários que o justifiquem. 

  
 

2.7  Instituições Financeiras que garantem a Colocação e as 
instituições em que as ordens para a subscrição podem ser 
apresentadas.  

 
 

O Barclays Bank Mozambique, SA, como coordenador global da presente 
OPS, responsabiliza-se pela colocação das Acções através da sua rede de 
balcões relativamente aos accionistas com contas de titularidade de acções 
CDM registadas no Barclays. 
 
As ordens de subscrição poderão ainda ser apresentadas junto de qualquer 
outra instituição financeira onde os accionistas tenham registadas contas de 
titularidade de acções CDM. 
 
Na medida em que a oferta pública de acções está exclusivamente reservada 
aos accionistas da CDM, com o exercício de tomada firme por parte do 
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accionista maioritário SAMiller Africa B.V., não foi constituído nenhum 
sindicato financeiro para a colocação destas acções. 

 
 A garantia de subscrição integral das acções a serem emitidas no âmbito da 

OPS objecto do presente Anúncio  é dada pela SABMiller Africa B.V., 
accionista da CDM, no âmbito do Contrato de Tomada Firme celebrado 
entre ambas e será exercida relativamente à quantidade de acções que não 
tenha sido subscrita pelos accionistas durante o período de subscrição.
 Nenhuma instituição financeira garante a subscrição das acções a serem 
emitidas no âmbito da OPS objecto do presente Anúncio. 

 
 

2.8  Valores mobiliários cotados em bolsa, e admissão à cotação das 
acções objecto da presente oferta de subscrição 

 
  
 A totalidade das acções representativas do capital social da CDM, em 

número de 112.089.014 (cento e doze milhões, oitenta e nove mil e catorze) 
acções escriturais, ordinárias e cada uma com o valor nominal de 2,00 MT 
(dois Meticais), estão cotadas na Bolsa de Valores de Moçambique, 
integrando  uma única categoria de acções.   

 
 As 9.681.244 acções objecto da presente oferta pública de subscrição são da 

mesma categoria das acções da CDM cotadas em bolsa, pelo que nos termos 
do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a entidade emitente está 
obrigada a requerer a sua admissão em bolsa. 

 
 

2.9  Fim da oferta, e finalidade do produto da subscrição 
 
 
 A presente oferta termina com a efectivação da sua liquidação financeira no 

dia 20 de Janeiro de 2012, através das contas que os intermediários 
financeiros recebedores de ordens de subscrição detêm junto do Banco de 
Moçambique. 

 
 A receita resultante da oferta pública de subscrição será creditada na conta 

da entidade emitente que esta indicar para o efeito, e destina-se a liquidar 
responsabilidades financeiras que a entidade emitente tem junto de 
instituições financeiras.  
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 Esta amortização de responsabilidades financeiras irá gerar poupanças no 
serviço de pagamento de juros, sendo que parte significativa dessa 
poupança reverterá a favor dos accionistas sob a forma de dividendos, e o 
restante como forma de financiamento da expansão da CDM, com impacto 
positivo nos resultados futuros da CDM. 

 
 
 

2.10  Critérios de Atribuição ou Rateio 
 
 1. Ordens de Subscrição 

 
 Os accionistas da CDM poderão apresentar ordens de subscrição até ao 

limite máximo de 9.681.244 acções por accionista. 
  

  Iniciado o período de subscrição, aos accionistas da CDM será reservado o 
prazo de 15 dias para que, querendo, subscrevam as acções objecto da OPS 
objecto do presente anúncio. 

 
 Cada accionista só poderá apresentar uma única ordem de subscrição por 

instituição financeira,  mas no conjunto total das suas ordens de subscrição, 
a quantidade subscrita por cada um não poderá ser superior a 9.681.244 
acções. 

 
 
 
 2. Consideração das Ordens de Subscrição 
 
 
 Quando tenha sido apresentada por um accionista mais do que uma ordem 

de subscrição por instituição financeira será apenas considerada aquela que 
tiver por objecto a maior quantidade de acções. Havendo duas ordens de 
compra com o mesmo valor na mesma instituição financeira será 
considerada aquela que houver sido registada primeiro. 

 
 Quando a quantidade de acções expressa por um accionista no conjunto 

global das suas ordens de subscrição ultrapassar as 9.681.244 acções objecto 
da presente OPS, serão as quantidades expressas em cada ordem de 
subscrição sucessivamente reduzidas por ordem cronológica decrescente do 
seu registo até atingir o limite máximo permitido, mas respeitando em cada 
ordem de subscrição o número máximo de acções correspondente ao direito 
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de subscrição relativamente às acções de que seja titular em cada uma das 
instituições financeiras onde as ordens de subscrição tenham sido 
apresentadas. 

 
     
 
 3. Fase de Atribuição do Direito de Subscrição  
 
 Serão garantidas a cada investidor o número de acções correspondente ao 

seu direito de subscrição, resultante da aplicação do factor de 
8,63710336500953% ao número de acções CDM de que sejam titulares. 

 
 A cada ordem de subscrição por instituição financeira será garantida o 

número de acções correspondente ao seu direito de subscrição, resultante da 
aplicação do factor de 8,63710336500953% ao número de acções CDM de que 
sejam titulares em cada uma das instituições financeiras. 

  
 Os accionistas que tiverem subscrito um número de acções inferior ao seu 

direito de subscrição, serão integralmente satisfeitos pelo número de acções 
expresso nas respectivas ordens de subscrição. 

 
 Os accionistas que tiverem subscrito um número de acções igual ou superior 

ao seu direito de subscrição, terão as suas ordens de subscrição satisfeitas 
pela quantidade máxima de acções correspondentes ao exercício do direito 
de subscrição. 

 
 A quantidade de acções expressa na ordem de subscrição superior ao seu 

direito de subscrição, passará para a fase de rateio das acções sobrantes. 
 
 
 4. Fase de Rateio das Acções Sobrantes  
 
 
 As acções remanescentes resultantes do não exercício do direito de 

subscrição pelos accionistas, ou resultantes do exercício parcial desse mesmo 
direito, serão objecto de rateio proporcional por todos os accionistas que 
tenham apresentado ordens de subscrição superiores à quantidade de acções 
decorrente do seu direito de subscrição, relativamente à quantidade ainda 
por satisfazer em cada ordem de subscrição.  
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 5. Tomada Firme 
 
 As acções remanescentes em resultado da não subscrição pelos accionistas, 

serão objecto de tomada firme pela SABMiller Africa B.V., nos mesmos 
termos e condições da OPS e em conformidade com o Contrato de Tomada 
Firme celebrado entre a mesma e a CDM. 

 
 
 6. Bloqueio da negociação de acções CDM 
 
 
 Para efeitos de assegurar o normal funcionamento do mercado, e com a 

finalidade de proteger os interesses dos accionistas, as acções CDM 
relativamente às quais será exercido o direito de subscrição objecto da 
presente OPS, encontram-se bloqueadas em termos da sua 
transmissibilidade até ao final do período de subscrição, 18 de Janeiro de 
2012, com excepção da transferência entre instituições financeiras distintas 
de contas de registo de valores mobiliários tituladas por um mesmo 
accionista. 

 
 

2.11  Condicionamento da Oferta à subscrição de um montante 
mínimo da Oferta 

 
 Nos termos do Código Comercial, a presente OPS está condicionado à 

colocação de um mínimo de 75% das acções objecto da presente oferta 
pública de subscrição, mas atento o facto de que a subscrição integral da 
emissão está garantida pelo accionista SABMiller Africa B.V., este 
condicionalismo não é aplicável. 

 
 
 
 

2.12 Suspensão ou Retirada da Oferta 
 

 
Os artigos 47 e 48, todos do Código do Mercado de Valores Mobiliários, 
estabelecem o regime aplicável às vicissitudes das ofertas públicas. Caso 
ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias 
inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registo da oferta pública 
de subscrição, que resulte num aumento relevante nos riscos àquela 
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inerentes, pode a Emitente, mediante autorização do BM, modificar a oferta 
ou revogá-la. A modificação da OPS constitui fundamento de prorrogação do 
respectivo prazo, e, nessa situação, têm os investidores que já tenham 
transmitido ordens de subscrição o direito de revogar a sua ordem após a 
disposição ao público da adenda ou rectificação ao Anúncio, sendo-lhes 
restituídos integralmente os valores dados em contrapartida às Acções. 
 

 Nos casos que o BM verifique que a OPS enferma de alguma ilegalidade ou 
violação de disposições legais insanáveis pode ordenar a sua retirada. 

 
 
 

2.13 Data e Local do apuramento dos resultados da Oferta 
 
 
 O apuramento dos resultados da Oferta será apurado em Sessão Especial de 

Bolsa, a ser organizada pela BVM, no dia 20 de Janeiro de 2012, em local a 
ser divulgado no Aviso da Sessão Especial de Bolsa referente a esta Oferta. 

 
  O Resultado da Oferta será objecto de publicação no Boletim de Cotações da 

Bolsa de Valores de Moçambique, e num jornal de grande circulação. 
 
 
 

2.14 Liquidação Física e Financeira da Oferta 
 
 A liquidação física e financeira da OPS ocorrerá no dia 20 de Janeiro de 2012, 

dia da realização da Sessão Especial de bolsa destinada a apurar os 
resultados da OPS. 

 
 Na liquidação financeira desta Oferta, o montante provisionado pelos 

destinatários da OPS, correspondente ao valor das acções subscritas e não 
atribuídas, ficará disponível junto do intermediário financeiro onde as 
ordens tenham sido apresentadas, a partir do primeiro dia útil seguinte à 
data da liquidação financeira da OPS. 

 
 A liquidação financeira referente ao exercício da tomada firme decorrerá 

imediatamente após a data de liquidação financeira definida para os 
accionistas subscritores, de acordo com o Contrato de Tomada Firme 
celebrado entre a CDM e o accionista SABMiller Africa B.V. 
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 Na liquidação física desta Oferta, as acções adquiridas no âmbito da OPS, e 
na medida em que assumem a forma escritural, serão objecto de inscrição 
nas contas de registo de titularidade dos respectivos adquirentes junto dos 
intermediários financeiros legalmente habilitados para exercer a actividade, 
e devidamente indicados pelos adquirentes, na data da liquidação física e 
financeira da OPS.  

 
 
 

2.15  Despesas, taxas e impostos suportados pelos subscritores 
 

Ao preço de subscrição das acções acrescem outras despesas inerentes à 
execução da ordem de subscrição, nomeadamente: 

 
1) a taxa de realização de operações de bolsa (zero vírgula um por cento 

do valor da transacção),  
 

2) a comissão de corretagem (mínimo de MT 50,00 e máximo de zero 
vírgula dois por cento sobre o valor da transacção), e  

 
3) outros encargos eventualmente cobrados pelos intermediários 

financeiros onde as ordens de subscrição tenham sido apresentadas. 
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PARTE III – INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERENTE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Entidade Oferente é simultâneamente a Entidade Emitente, pelo que toda 
a informação referente à Entidade Oferente será tratada na Parte IV deste 
Anúncio de Lançamento. 
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PARTE IV – INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMITENTE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

4. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EMITENTE. 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL A QUE A EMITENTE SE 
ENCONTRE SUJEITA. HISTORIAL SOBRE O 
FUNCIONAMENTO E A ACTIVIDADE DA EMITENTE. 
COTAÇÃO EM BOLSA. 
 
 

4.1 Identificação 
 

A sociedade emitente é jurídica e comercialmente designada por Cervejas 
de Moçambique, S.A, e a sua sede está situada  na Rua do Jardim, 1329, 
Bairro do Jardim, na Cidade de Maputo, tendo o capital social de 
224.178.028,00 MT (duzentos e vinte e quatro milhões, cento e setenta e oito 
mil e vinte e oito Meticais) e encontrando-se matriculada junto da 
Conservatória de Registo das Entidades Legais de Maputo, sob o número 
8.662, a folhas 16 do Livro C - 23. 
 
 
A CDM foi constituída, em 1 de Agosto de 1995, por tempo indeterminado, 
e tem como objecto principal: 
 

a) A produção e subsequente comercialização de cervejas e outras 
bebidas tradicionais, tais como maheu e chibuku; 

b) A produção e subsequente comercialização de vinhos, seus 
sucedâneos e derivados, licores, brandy e outras bebidas espirituosas; 

c) A produção e subsequente comercialização de refrigerantes, sumos e 
água engarrafada (purificada, mineralizada ou outras); 

d) A produção e subsequente comercialização de bebidas não alcoólicas e 
xaropes; 

e) A importação e exportação de bens e matéria-prima; 
f) A comercialização a grosso e a retalho no mercado nacional; 
g) A mediação comercial; 
h) A prestação de serviços de assistência técnica. 
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4.2 Legislação especial a que a sociedade emitente esteja 
sujeita 
 
A CDM por uma série de legislação reguladora da sua natureza, actividade 
e investimentos, incluindo, designadamente, a seguinte:  
 

 Código Comercial 
 

Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 2/2005, de 27 de Dezembro; 
 

 Código de Mercado de Valores Mobiliários 
 

Aprovado pelo Decreto-lei n. ° 4/2009, de 24 de Julho; 
 

 Lei de Investimentos, respectivo Regulamento e Código dos Benefícios 
Fiscais 
 

Lei n. ° 3/93, de 24 de Junho (Lei dos Investimentos); 
Decreto n. ° 43/2009 de 21 de Agosto (aprova o Regulamento da Lei dos 
Investimentos); 
Lei n.º 4/2009, de 12 de Janeiro (aprova o Código dos Benefícios Fiscais) 

 

 Licenciamento 
 

Decreto n. ° 39/2003, de 26 de Novembro (aprova o Regulamento do 
Licenciamento da Actividade Industrial); 
Decreto n. ° 49/2004, de 17 de Novembro (aprova o regulamento do 
Licenciamento da Actividade Comercial); 

   

 Rotulagem de Bebidas Alcoólicas 
 

Diploma Ministerial n. °25/2008, de 2 de Abril (aprova o Regulamento 
sobre o Uso de Selo de Controlo para as Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manipulado).  
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4.3 Historial sobre funcionamento e actividade da emitente 
 
 

A empresa Cervejas de Mocambique foi constituida a 1 de Agosto de 1995, 
tendo resultado da privatização das fábricas de Cerveja MacMahon e 
Manica, localizadas, respectivamente, em Maputo e na Beira. Nessa data foi 
vendida ao grupo Sul-Africano, South African Breweries International 
Africa (SABIA), uma participação de 70% no capital da CDM, tendo este 
sido um dos primeiros investimentos externos efectuados em 
Mocambique na sequência do processo de privatizacões do Governo. 
 
A cervejeira Mac-Mahon foi constituida em Outubro de 1950, sob o nome de 
Companhia de Refrigerantes Mac-Mahon. A sua principal actividade era a 
produção e engarrafamento de refrigerantes, cerveja, gelo e anidrido 
carbónico. A cervejeira Manica foi constituida em Setembro de 1955, sob o 
nome de Fábrica de Cervejas da Beira, sendo a sua principal actividade a 
produção e engarrafamento de refrigerantes, cerveja, gelo e anidrido 
carbónico. 
 
Em Outubro de 1972 foi formada uma nova empresa, a Sogere — Sociedade 
Geral de Cervejas e Refrigerantes de Moçambique, resultante da 
associação de vários produtores de cervejas e refrigerantes do país, 
nomeadamente as cervejeiras Mac-Mahon e Manica e a Cervejas Reunidas. 
 
Em Janeiro de 1980 o Estado Mocambicano nacionalizou a Sogere, tendo, 
nessa altura, nomeado um novo Director Geral. Em 1990 as empresas 
foram declaradas propriedade do Estado, tendo sido privatizadas em 
1995. 
 
Desde a sua privatização a CDM tem investido significativamente nas áreas 
de produção e de qualidade. Adicionalmente, o contexto regulatório, 
principalmente no que respeita ao imposto de consumo, foi 
significativamente aliviado, o que se traduziu numa mais que duplicação 
do volume de vendas desde que a SABIA adquiriu a sua participação na 
CDM. 
 
Em 19 Dezembro de 2001, o Estado Moçambicano alienou 28% das acções 
representativas  do seu capital social, a favor dos Accionistas Fundadores, dos 
Gestores, Técnicos e Trabalhadores da CDM e do público em geral. 
 
 



Anúncio de Lançamento de OPS de 9.681.244 Acções Escriturais da CDM 
 

 24 

 

Em Maio de 2002, a Cervejas de Moçambique, SA adquiriu a totalidade 
das acções da Laurentina Cervejas, SARL. 
 
Em finais de Agosto de 2005, a Laurentina Cervejas SARL foi 
paralisada e em 10 de Setembro de 2007 fundiu-se na Cervejas de 
Moçambique, deixando assim de existir como uma entidade legal 
separada. 
 
A 13 de Outubro de 2011, a Cervejas de Moçambique, S.A. aprovou, 
em reunião de Assembleia Geral, um aumento de capital social no 
valor de 19.362.488,00 MT (dezanove milhões, trezentos e sessenta e 
dois mil quatrocentos e oitenta e oito Meticais), representado por 
9.681.244 (nove milhões, seiscentas e oitenta e uma mil, duzentas e 
quarenta e quatro) novas acções a serem emitidas acima do pare, cada 
uma pelo valor de emissão de 113,62 MT (cento e treze Meticais e 
sessenta e dois centavos), representando um valor global de emissão 
de 1.099.982.943,28 MT (mil e noventa e nove milhões, novecentos e 
oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e três Meticais e vinte e oito 
centavos), a ser integralmente subscrito e realizados pelos accionistas 
por meio de uma Oferta Pública de Subscrição, objecto do presente 
Anúncio de Lançamento. 
 
Nos últimos anos, as prioridades da Cervejas de Moçambique têm sido 
centradas no aumento da sua capacidade produtiva, na expansão 
geográfica da sua actividade, na construção de novas infra-estruturas, 
na dinamização e competência dos seus recursos humanos, na 
diversificação de produtos e de novas embalagens, procurando fazer 
chegar as marcas CDM a um público cada vez maior e a um preço 
acessível aos consumidores. 

 
 
 
 
 
 

4.4  Cotação em Bolsa 
 
 
Cotações máximas e mínimas dos valores mobiliários que a CDM teve 
cotados na bolsa de valores em cada um dos 12 meses anteriores à oferta 
pública de subscrição:  
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2010 
Preço 

Mínimo 

Preço 

Médio 

Preço 

Máximo 

Novembro (*) (*) (*) 

Dezembro 38,00 38,00 38,00 

2011 
Preço 

Mínimo 

Preço 

Médio 

Preço 

Máximo 

Janeiro 35,00 38,69 40,00 

Fevereiro 40,00 40,00 40,00 

Março 40,00 40,00 40,00 

Abril 38,00 38,00 38,00 

Maio 40,00 40,00 40,00 

Junho 39,00 39,12 40,00 

Julho 40,00 40,00 40,00 

Agosto 45,00 45,00 45,00 

Setembro 43,00 41,45 45,00 

Outubro (**) 43,00 43,00 43,00 

Últimos 12 meses 35,00 39,53 45,00 

 
(*) Em Novembro de 2010, não houve cotação para as acções CDM; 

(**) A cotação das acções CDM está suspensa desde 13 de Outubro de 2011. 
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5. FUNCIONAMENTO 
 

 

5.1.  Repartição estatutária de Lucros e de Activo Líquido em caso 
de dissolução  

 
O balanço e a conta de resultados fecham-se com referência a trinta e um 
de Março de cada ano e serão submetidos a aprovação da assembleia 
geral, convocada para reunir em sessão ordinária, após apreciação e 
deliberação do conselho de administração e do conselho fiscal.  
 
Do lucro líquido do exercício, são deduzidos cinco por cento do valor 
apurado para a constituição do fundo de reserva legal, que não excederá 
vinte por cento do capital social, e o remanescente terá o destino que a 
assembleia geral fixar. 
 
A dissolução da sociedade decorre dos casos e nos termos previstos na lei. A 
liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e pelas 
deliberações da assembleia geral. 

 
Serão liquidatários os membros do CA que estiverem em exercício quando a 
dissolução se operar, os quais terãoas atribuições e obrigações gerais 
mencionadas no Código Comercial.  
 
Nos termos do Artigo 242.º do Código Comercial, o activo da sociedade 
apurado após a liquidação, líquido de encargos da liquidação e das dívidas 
de natureza fiscal, é partilhado por entre os seus accionistas na proporção 
das suas participações sociais. 
 
 

5.2.  Participação na Assembleia Geral e Direito de Voto 
 
 

A assembleia geral é constituida pelos accionistas com direito a 
voto e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e 
dos estatutos, são obrigatórias para todos os accionistas, ainda que 
ausentes, dissidentes ou incapazes.  
 
Todos os accionistas tem direito a voto na reunião da assembleia 
geral. 
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Apenas poderão estar presentes ou fazer-se representar nas 
reuniões da assembleia geral os accionistas que tiverem 
comprovado a titularidade das acções perante a sociedade até, pelo 
menos, quinze dias antes da data definida para a reunião da 
assembleia geral.  
 
Os accionistas pessoas singulares poderão ser representados na 
reunião de assembleia geral por mandatário que seja advogado, 
accionista ou administrador da sociedade, constituido com 
procuração reconhecida notarialmente com o prazo máximo de 
doze meses e com indicação dos poderes conferidos, e os 
accionistas pessoas colectivas serão representados por quem por 
elas for designado, nos mesmos termos da representação das 
pessoas singulares.  
 
Qualquer procuração de nomeação de representante deverá ser 
dirigida ao presidente da mesa e entregue na sede da sociedade, 
até cinco dias antes da data da reunião.  
 
Por cada accão integralmente realizada conta-se um voto, mas o 
exercício do direito a voto está sujeito a assinatura do livro de 
presenças de accionistas, contendo o nome, domicilio, quantidade, 
categoria e série das accões de que são titulares.  
 
Sempre que uma acção for objecto de compropriedade, os comproprietários 
deverão designar, de entre si, um representante para o exercício dos 
direitos e obrigações que lhes correspondam. 
 
Salvo disposição legal imperativa, as deliberações serão tomadas 
por maioria simples dos votos dos accionistas presentes ou 
representados. 
 
Os obrigacionistas não poderão assistir às reuniões da assembleia 
geral. 

 

 

5.3. Transmissão de Títulos 
 

As acções são livremente transmissíveis, não estando sujeitas a 
consentimento da sociedade, nem ao exercício do direito de preferência por 
parte dos accionistas, da sociedade ou de outras entidades. 
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A transmissão das acções escriturais dar-se-á pelo lançamento a débito na 
conta de registo de titularidade de valores mobiliários do transmitente e a 
crédito na conta de registo de titularidade de valores mobiliários do 
adquirente. 
 
 
As despesas de transmissão das acções, bem como a conversão ou 
substituição dos respectivos títulos, quando existam, são da 
responsabilidade dos interessados. 
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CAPITAL SOCIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA 
 

 
6.1  Montante do capital social autorizado, subscrito e realizado, 

bem como a sua representação 
 

A CDM possui, actualmente, um capital social de 224.178.028,00 MT 
(duzentos e vinte e quatro milhões, cento e setenta e oito mil e vinte e oito 
Meticais), integralmente subscrito e realizado, representado por 112.089.014 
(cento e doze milhões, oitenta e nove mil e catorze) acções escriturais e 
ordinárias, cada uma com o valor nominal de 2,00 MT (dois Meticais), todas 
integrantes de uma única categoria de acções. 
 

 
 

 

 

 

 

  2011 2010 

  % MT % MT 

Estrutura accionista / Ownership structure         

     
Em 13 de Outubro de 2011, era a seguinte a estrutura accionista: / At 31 March, the shareholding structure 
was as follows: 

     
Governo de Moçambique / Government of Mozambique  1.78 4,000,000 1.78 4,000,000 

     
SPI SARL 4.77 10,700,000 4.77 10,700,000 

     
Trabalhadores / Employees 8.92 19,991,959 8.92 19,991,959 

     
Moçambique Investimentos Limitada  1.32 2,948,540 1.32 2,948,540 

 
Instituto Nacional de Segurança Social  

 
1.62 

 
3,642,000 

 
1.62 

 
3,642,000 

 
Outros / Others  

 
2.41 

 
5,390,241 

 
2.41 

 
5,390,241 

     
SABMiller Africa BV 79.18 177,505,288 79.18 177,505,288 

     

Valor nominal total das acções ordinárias existentes / 
Total nominal value of ordinary shares  

100 224,178,028 100 224,178,028 
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6.2. Modificações do Capital Social e Direitos Especiais ou 
privilégios das diversas espécies de títulos que o representam 
 
 
O capital social da CDM poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, 
mediante deliberação da assembleia geral sob proposta do conselho de 
administração e prévio parecer favorável do conselho fiscal. 
 
No presente aumento de capital por subscrição pública de acções, os 
accionistas gozam do direito de preferência na subscrição das novas acções, 
proporcionalmente ao número das que já possuírem. 
 
Se algum ou alguns daqueles a quem couber o direito de preferência não 
quiserem subscrever as acções que lhes devesse caber, total ou parcialmente, 
serão tais acções objecto de tomada firme por parte da SABMiller Africa 
B.V., ao abrigo do Contrato de Tomada Firme celebrado entre a mesma e a 
CDM. 

 

 
 
 
6.3.  Acções Próprias 

 
 
A CDM pode adquirir e deter acções próprias podendo realizar sobre elas as 
operações que forem consideradas convenientes aos interesses da sociedade. 

 
As acções próprias, enquanto na posse da sociedade, não terão direito a voto 
nem a distribuição de dividendos nem contarão para a determinação do 
quorum das reuniões da assembleia geral. 

 
A CDM é titular de 31.950 (trinta e uma mil, novecentos e cinquenta) acções 
próprias, que não obstante terem o valor nominal unitário de 2,00 MT (dois 
Meticais), estão avaliadas da seguinte forma:   
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Data 
Acções 

Próprias 
Preço por acção 

(MT) 
Valor das acções 

(MT) 

16-Ago-2006 7.350 17,00 124.950,00 

5-Set-2006 200 17,00 3.400,00 

15-Ago-2006 450 20,00 9.000,00 

17-Out-2006 150 23,00 3.450,00 

17-Out-2006 300 25,00 7.500,00 

17-Dez-2006 400 25,00 10.000,00 

19-Fev-2007 950 28,00 26.600,00 

27-Fev-2007 3.350 30,00 100.500,00 

27-Fev-2007 2.700 28,00 75.600,00 

25-Mai-2007 100 29,00 2.900,00 

31-Jul-2007 2.000 33,00 66.000,00 

5-Set-2007 1.000 39,00 39.000,00 

26-Fev-2008 6.000 20,00 120.000,00 

16-Jul-2008 5.000 50,00 250.000,00 

20-Abr-2009 2.000 35,00 70.000,00 

Total 31.950   908.900,00 
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6.4. Evolução de Resultados, Repartição de Lucros, Pagamento de 
Dividendos, do Capital Social e de Reservas no último triénio 

 

  Capital social  Prémio de 
emissão  

Reservas não-
distribuíveis 

Lucros 
acumulados 

Total  

Share capital Share 
premium 

Non-distributable 
reserves  

Retained 
earnings 

Total 

MT MT MT MT MT 

Saldo em 1 de Abril de 2008/ Balance at 1 April 
2008 224,178,028  170,299,749  85,862,896  1,212,670,067   1,693,010,740  

Lucro líquido do exercício/ Net profit for the year  -   -   -     787,641,993     787,641,993  

Dividendos aos accionistas/Dividends to shareholders  -   -   -  (459,564,958)  (459,564,958) 

      

Saldo em 31 de Março de 2009 / Balance at 31 
March 2009 224,178,028  170,299,749  85,862,896  1,540,747,102   2,021,087,775 

 
 
 
 
Saldo em 1 de Abril de 2009/ Balance at 1 April 2009 

      
224,178,028  

      
170,299,749     85,862,896     1,540,747,102   2,021,087,775  

Lucro líquido do exercício/ Net profit for the year  -   -   -        911,846,009      911,846,009  

Transferencia de Reserva Legal /  Transfer from Legal 
Reserve       (6,967,340)           6,967,340                       -    

Dividendos aos accionistas/Dividends to shareholders  -   -   -      (549,236,169)    (549,236,169) 

      

Saldo em 31 de Março de 2010 / Balance at 31 
March 2010 

      
224,178,028  

      
170,299,749     78,895,556     1,910,324,282   2,383,697,615  

 
 
 
 
Saldo em 1 de Abril de 2010/ Balance at 1 April 2010 

      
224,178,028  

      
170,299,749     78,895,556     1,910,324,282   2,383,697,615  

Lucro líquido do exercício/ Net profit for the year  -   -   -        853,973,319      853,973,319  

Dividendos aos accionistas/ Dividends to shareholders  -   -   -      (549,236,169)    (549,236,169) 

      

Saldo em 31 de Março de 2011 / Balance at 31 
March 2011 

      
224,178,028  

      
170,299,749     78,895,556     2,215,061,432   2,688,434,765  
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7.  ACTIVIDADE DA ENTIDADE EMITENTE 
 
 
 
7.1. Pessoal – Evolução dos efectivos nos últimos três anos  

 
A Emitente emprega, actualmente, cerca de novecentos e setenta e dois 
trabalhadores efectivos.  

Evolução do número de trabalhadores no último triénio 

 

 

 

 

 

 
 
7.2. Principais Instalações 
 

 
A Cervejas de Moçambique, SA é proprietária das seguintes fábricas: 
 

 Fábrica de Maputo 
Rua do Jardim, Nº 1329 

 

 Fábrica da Beira 
Estrada Nacional Nº 6 

 

 Fábrica de Nampula 
Bairro de Mutauanha, Posto Administrativo de Muatala, Estrada 
Nacional, Nº 232 

 
 

2009 
788 

trabalhadores 

2010 
890 

trabalhadores 

 

2011 
972 

trabalhadores 

 

CDM 
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A Cervejas de Moçambique, SA é locatária dos seguintes depósitos de 
venda: 
 

 Depósito de Xai-Xai 
Av. Samora M. Machel Nº222 

 

 Depósito de Maxixe 
Estrada Nacional Nº 1, Bairro Mazabanine 

 

 Depósito de Chimoio 
Rua da Bárue, esq. Rua dos Oprimidos 

 

 Depósito de Tete 
Av. da OUA, Bairro Josina Machel 

 

 Depósito de Quelimane 
Av. Eduardo Mondlane, recinto de I.C.M. 

 

 Depósito de Pemba 
Rua da Marginal, Nº 63 

 

 Depósito de Lichinga 
Av. Julius Nyerere 

 

 

7.3. Actividades e Produção 
 

Visão geral 
 

No ano 2011 e em resultado de um bom crescimento do volume de 
vendas no ano anterior, a CDM registou um crescimento de 7,8%. O 
crescimento do volume de vendas resultou de um primeiro semestre 
favorável, embora se tenha assistido a um relativo abrandamento no 
trimestre, uma vez que o mercado teve de absorver o impacto causado 
pelo aumento de precos.  
 
O desempenho das vendas no norte e centro do país continuou a reflectir 
bons resultados, impulsionado pela expansão das novas infra-estruturas, 
assim como pelo desenvolvimento dos sectores de mineração e agrícola. 
 
A nova fábrica em Nampula aumentou em 33,3% a sua capacidade de 
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produção, colocando a CDM numa posicão favorável para dar 
continuidade ao crescimento da actividade na região norte do país. 
Para além da capacidade de produção, também a rede de depósitos foi 
alargada, e a equipa de vendas no norte do país foi reforçada para assim 
continuar a impulsionar o crescimento nesta região. 

 
 A receita líquida registou um aumento de 26,6%, em resultado do 

crescimento da marca "Laurent ina Preta" e  da cont ínua  
popularidade e aceitação do formato de embalagem não-retornável de 
340ml.  

 
 Apesar do impacto negativo do acentuado aumento dos preços das 

matérias-primas e da desvalorização do Metical, a margem bruta 
manteve-se em 33,3%. 

 
 A melhoria da produtividade e um controlo rigoroso dos custos 

fixos implementado pela administração, contribuiram para uma 
melhoria na margem de EBIT de 23,4%. 

 
 O ambiente de negócios permaneceu favorável na maior parte do 

período em revisão, porém, a desvalorização do Metical em Julho de 
2010, teve um grande impacto nos produtos e serviços importados. O 
recente fortalecimento e estabilidade do Metical, ajudaram a 
estabilizar os preços das matérias-primas e dos serviços importados, 
aliviando algum do impacto verificado no terceiro trimestre. O 
investimento contínuo em infra-estruturas realizado pelo governo e 
parceiros de desenvolvimento, juntamente com uma economia local 
bem diversificada, colocaram Moçambique numa posição favorável que 
vai permitir manter o ritmo de crescimento positivo do PIB que tem 
vindo a alcançar nos últimos anos. 

 
As principais prioridades do negócio continuam a ser as mesmas: o 
desenvolvimento de uma carteira completa de marcas, a capacidade 
de garantir a mobilização de recursos e de pessoal para o futuro , e 
uma maior disponibilidade de produtos que possibilite o acesso dos 
consumidores às marcas CDM a um preço mais acessível.  
 
Estes objectivos têm sido alcançados pelo crescimento das marcas 
2M e Laurentina Preta que têm aumentado a sua quota de mercado; 
pelo negócio da cerveja a pressão (menor quantidade, preço mais 
acessível) que teve um crescimento assinalável, para o que 



Anúncio de Lançamento de OPS de 9.681.244 Acções Escriturais da CDM 
 

 36 

 

contribuiu fortemente a sua expansão em Nampula e Tete; e 
finalmente, o aumento da capacidade de produção das fábricas da 
Beira e Maputo, assim como o arranque da fábrica de Nampula, 
permitem posicionar a CDM com os recursos necessários que 
permite assegurar o alcançar das previsões de crescimento para os 
próximos 5 anos. 
  
O Mercado 
 
As vendas totais da CDM durante o ano atingiram 1.714 mil 
hectolitros, um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior. As 
vendas de cerveja chegaram a 1.700 mil hectolitros, um aumento de 7,3%, 
comparativamente ao ano anterior.  
 
A introdução de dois novos produtos à carteira de marcas (Chibuku 
e Maheu) teve resultados muito positivos (contribuíram com nove 
mil hectolitros para o total das vendas), o que justifica a 
necessidade de um maior investimento nestas novas marcas.  

 
A expansão geográfica da empresa continuou durante o corrente 
ano, com a principal concentração de esforços nas regiões menos 
desenvolvidas, tendo-se assistido a um crescimento das vendas 
acima da média nacional. Comparativamente ao ano anterior, 
registou-se um crescimento de 11,8% no norte, 9% no centro, e 5% no 
sul. 

 
A Laurentina Preta tomou-se a marca da CDM mais vendida, 
impulsionada pela bem sucedida campanha de marketing "A mais 
Africana das nossas cervejas", tendo a sua quota de mercado crescido 
46% em relação ao ano anterior. Em reconhecimento do desempenho da 
marca, a Laurentina Preta foi premiada com uma medalha de ouro 
no Prémio "SABMiller Mercatus Global". 

 
O crescimento da marca 2M foi impulsionado pela introdução da nova 
garrafa de 550ml retornável, pela actualização do grafismo no rótulo, o 
lançamento da nova campanha publicitária "TchimTchim", e o 
patrocínio da Liga de Futebol Moçambola. 

 
A cerveja a pressão continua a alcançar excelente aceitação dos 
consumidores, registando um crescimento de 17% em relação ao ano 
anterior. Estes resultados foram impulsionados pelo aumento do 
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número de torneiras nos mercados urbanos de Maputo, Beira e 
Nampula. Em Novembro de 2010, o lançamento do projecto na 
província de Tete, teve resultados iniciais muito encorajadores. 

 
A introdução no norte do país de uma nova garrafa de 330ml 
retornável ao preço recomendado de 20 meticais, permitiu melhorar a 
acessibilidade da cerveja nessa área e chegar a uma audiência mais 
ampla de consumidores. 

 
O progresso da carteira de prémios que inclui marcas, tais como, a 
Laurentina Premium e as marcas internacionais Grolsch e Castle Lite 
tambem foi bastante positivo. Para continuar a apoiar a nossa marca 
Laurentina Premium, foram introduzidos novos frigoríficos extra-frio 
em clientes seleccionados, que permitem manter a cerveja a uma 
temperatura abaixo de zero graus, proporcionando uma bebida 
super fria nunca antes experimentada pelos consumidores. 

 
Durante o corrente ano, a melhoria das estratégias e canais de 
distribuição, permitiram à CDM oferecer um melhor serviço aos clientes 
e maximizar a presenca das marcas nos pontos de venda. A utilização de 
equipamento de registo portáteis, no sul e centro do país, permitiu a 
recolha de informações a partir dos pontos de venda, nomeadamente 
quanto ao estado das marcas, disponibilidade e preços, permitindo um 
processo mais eficiente para gerir as equipas de vendas e satisfazer os 
clientes. Este processo será lançado a nível nacional no ano que vem. 

 
A realização de um censo completo dos estabelecimentos que vendem 
bebidas alcoólicas, permitiu a elaboração de novas estratégias com 
vista a uma alocação mais direccionada e  eficiente dos recursos, de 
que resultaram novas opções: uma equipa comercial, incluindo as 
funções de armazenamento e distribuição a operar fora da fábrica de 
Nampula; e uma equipa de vendas descentralizada a operar nas 
províncias da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. 

 
O Produto 

 
O ano económico anterior foi um ano de grandes desafios em termos 
técnicos. Houve que assegurar a continuidade da produção nas três 
fábricas, apesar do esforço adicional requerido pelo arranque da 
fábrica de Nampula, e do aumento da capacidade produtiva das 
fábricas de Beira e Maputo. A tudo isto ainda se juntou a introdução 
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de uma nova garrafa em Maputo.  
 
A manutenção da capacidade produtiva das três fábricas foi mais 
dificultada nas suas linhas de abastecimento devido ao 
congestionamento do porto de Maputo e aos atrasos no transporte de 
malte da Europa. Apesar de todas estas dificuldades, o ano anterior 
foi o melhor ano para a CDM, superando o bom resultado alcançado no 
ano que lhe antecedeu. 

 
Com a fábrica de Nampula a operar em pleno, a capacidade da 
fábrica aumentou em 30%. O crescimento do volume de vendas no 
Norte, justificou o investimento realizado na nova fábrica e irá 
estimular esse crescimento. As projecções iniciais eram a utilização de 
aproximadamente 33% da capacidade de Nampula durante o  
primeiro ano, mas o nível efectivamente atingido foi de 54%, muito 
superior ao inicialmente previsto. 

 
A CDM aposta ainda na implementação do seu projecto 
―Manufacturing Way‖, com vista à  concentração das competências 
dos recursos humanos, e à melhoria das práticas que permitirão 
melhorar a eficiência do custo nas fábricas de cerveja, aumentando o 
nível de confiança dos trabalhadores, e ao mesmo tempo, reduzir o 
consumo de energia e de resíduos.  
 
Em resultado da sua política de recursos humanos, e do seu 
compromisso no desenvolvimento das competências internas, a CDM 
tem actualmente as suas três fábricas a serem inteiramente operadas 
por cidadãos moçambicanos, o que tem contribuído para a melhoria 
dos níveis de produção. 

 
Igualmente importante é o compromisso da CDM em reduzir o 
impacto sobre o meio ambiente através da plataforma estrutural de 
Desenvolvimento Sustentável.  

 

VOLUMES   DO  TRIÉNIO 2009 

Anos 

2010 2011 

 
PRODUÇÃO 

(milhares de hectolitros) 
1.433,458 1.593,807 1.705,265 

VENDAS 
(milhares de hectolitros) 

 
1.431,059 1.590,351 1.714,466 
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7.4.  Orientações e Perspectivas Futuras para os dois anos seguintes 
 

 
O crescimento económico positivo em Moçambique, aliado ao crescimento 
populacional, são factores que devem conduzir a um aumento do mercado 
de cerveja. Os volumes de venda da CDM aumentaram notavelmente no 
Centro e Norte do País, nos últimos anos. Com os actuais níveis de 
consumo per capita moçambicanos, à volta de 6,7 litros por ano, existe um 
grande potencial para o aumento dos níveis de consumo Moçambicanos. 
 
 
A economia Moçambicana tem evidenciado níveis de crescimento 
sustentado e uma estabilidade política que faz prever que no futuro esses 
indicadores se venham a manter. 
 
 
A CDM está actualmente empenhada num conjunto de iniciativas que 
incluem: 
 

 Melhoria da capacidade e qualidade até à utilização da capacidade 
máxima; 
 

 Melhoria da rede de distribuição e dos níveis do serviço de entrega; 
 

 Desenvolvimento e formação da força de trabalho; 
 

 Introdução de novas marcas e embalagens de modo a satisfazer as 
necessidades de todos os consumidores de cerveja de Moçambique. 

 
 
Estes factores, conjuntamente com a posição de liderança da CDM no 
mercado, devem traduzir-se no sucessivo fortalecimento da posição 
concorrencial da Cervejas de Moçambique. 
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O quadro seguinte traduz as orientações e perspectivas futuras, para os 
anos subsequentes, nas àreas de vendas, produção, pessoal e situação 
financeira: 

 

ORIENTAÇÕES E PERSPECTIVAS 
FUTURAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Câmbio USD / MT 27,50 29,98 32,67 35,61 38,82 

Taxa de Juro 18% 18% 18% 18% 18% 

    115% 121% 120% 120% 
Volumes de produção (1000 
hectolitros) 

1.890  2.013  2.175  2.348  2.535  

Volumes de vendas (1000 hectolitros) 1.890  2.013  2.175  2.348  2.535  

            

Lucro operacional (1000 MT) 1.977.952 2.271.522 2.748.329 3.306.143 3.962.263 

Juros a pagar  (1000 MT) (312.315) (236.798) (199.844) (135.253) (41.671) 

Lucro antes de impostos  (1000 MT) 1.665.636 2.034.724 2.548.486 3.170.890 3.920.592 

Impostos  (1000 MT) (533.004) (651.112) (815.515) (1.014.685) (1.254.589) 

Lucros depois de impostos  (1000 MT) 1.132.633 1.383.612 1.732.970 2.156.205 2.666.003 

            

Taxa de distribuição de dividendos   70% 70% 70% 100% 

Dividendos  (1000 MT) (596.674) (968.529) (1.213.079) (1.509.344) (2.666.003) 

Resultado por acção (MT) 9,30 11,36 14,23 17,71 21,89 

Dividendos  por acção (MT) 4,90 7,95 9,96 12,40 21,89 

 
Lucros acumulados transferidos (1000 
MT) 
 

535.958 415.084 519.891 646.862 0 

Trabalhadores 
 

972 987 1.002 1.017 1.032 
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8.  SITUAÇÃO FINANCEIRA E RENTABILIDADE 
 
 

8.1  Balanços e Contas de Resultados, referentes aos últimos três 
exercícios 

 
 

Os quadros seguintes demonstram a evolução dos indicadores económicos e 
financeiros referentes aos exercícios dos anos 2009, 2010 e 2011 em 31 de 
Março, cada. 
 
As informações relativas à situação financeira e rentabilidade foram 
extraídas dos Relatórios e Contas da CDM, relativos aos exercícios 
económicos 2009 a 2011. 
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    Balanço e Conta de Resultados  -  2009 / 2010 
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  Balanço e Conta de Resultados   -   2010 / 2011 
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8.2 Demonstrações Financeiras – 2009 / 2010 / 2011 
 
 

 Demonstração de Resultados -   2009 / 2010 

 

 
 
 



Anúncio de Lançamento de OPS de 9.681.244 Acções Escriturais da CDM 
 

 45 

 

 Demonstração de Resultados   -   2010 / 2011 
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 Alterações em Capitais Próprios e Distribuição de Dividendos   -   2009 / 2010 
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 Alterações em Capitais Próprios e Distribuição de Dividendos   -   2010 / 2011 
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8.3 Origem e Aplicação de Fundos, referentes aos últimos três 
exercícios 

 
 

 Demonstração de Fluxo de Caixa   -   2009 / 2010 
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 Demonstração de Fluxo de Caixa   -   2010 / 2011 
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9.  COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS DA ENTIDADE 
EMITENTE 

 
 

9.1.  Órgãos Sociais 
 

A CDM detém três órgãos sociais: 
 
 
 
Assembleia-Geral   
 
Órgão soberano representando a universalidade dos accionistas, sendo a sua 
Mesa à data constituída por: 
 

Presidente   Rui Fernandes 
Vice-Presidente  Maria Elisabeth de Sousa 
Primeiro Secretário  Couto Graça e Associados 
Segundo Secretário  Manuel Pequenino Doho 

 
 
 

Conselho de Administração 
 
Órgão responsável pela gestão das actividades da sociedade, formado por 
um mínimo de três e um máximo de onze membros, sendo à data 
constituído por:  
 

Presidente  Isidora Faztudo  
Vogal  Grant Murray Liversage 
Vogal  José Alfredo Duarte Moreira 
Vogal  Benjamim Alfredo 
Vogal  Peter Robert Fraser Ward 
Vogal  António Laíce 
Vogal  Gerhardus J van den Houten 
Vogal  Elwyn Whitley 
Vogal  Wayne Hall 
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Conselho Fiscal 
 
Órgão de fiscalização, deve ser formado por três membros efectivos e um 
suplente, sendo à data constituído por:  
 

Presidente  Gerard Besson   
Vogal  Fernando Alves 
Vogal  Ana Santiago 
Vogal suplente  Antanazio Zandamela 

 
 
 

À data do presente Anúncio, nenhum dos membros do CA, incluindo os 
membros da AG, nem do CF: (i) sofreu qualquer condenação relacionada 
com conduta fraudulenta; (ii) desempenhou quaisquer funções executivas 
como quadro superior ou membro do órgão de administração ou de 
fiscalização de qualquer sociedade que tenha estado ou esteja em processo 
de falência, insolvência ou liquidação; (iii) foi sujeito a quaisquer acusações 
formais e ou sanções por parte de autoridades legais ou reguladores 
(incluindo organismos profissionais) nem foi impedido por um tribunal de 
actuar como membro de um órgão de administração, de direcção, e de 
fiscalização de uma sociedade ou de gerir ou dirigir as actividades de 
qualquer sociedade; (iv) foi sujeito a por parte de autoridades legais ou 
reguladoras (incluindo organismos profissionais) nem tenha sido 
judicialmente impedido de actuar como membro de um órgão de 
administração, direcção e de fiscalização de uma sociedade ou de gerir ou 
dirigir actividades de qualquer sociedade. 

 
  
 

9.2  Representantes do Estado nos Órgãos Sociais 
 

O Estado encontra-se representado nos órgãos sociais da CDM através de um 
seu representante, o Dr. António Laíce.  
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PARTE V – INFORMAÇÕES FINAIS 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
1.  Aos Investidores 
 

Com a elaboração do presente Anúncio pretende-se disponibilizar aos 
investidores um conjunto de informações, por forma a assegurar os 
necessários níveis de transparência e clareza na divulgação das 
características da operação, e deve ser lido em conjugação com todos os 
elementos de informação que no mesmo sejam incorporados através de 
remissão para outros documentos, os quais, para todos os efeitos, se 
consideram como fazendo parte integrante. 
 
Todas as declarações constantes deste Anúncio, com excepção das que 
respeitam a factos históricos, constituem declarações relativas ao futuro, 
designadamente, as declarações sobre a situação financeira, receitas e 
rentabibilidade (incluindo quaisquer projecções ou previsões financeiras ou 
operacionais), estratégia empresarial, perspectivas, planos e objectivos de 
gestão para operações futuras da Cervejas de Moçambique, SA. Tais 
declarações relativas ao futuro reportam-se apenas à data do presente 
Anúncio.  
 
Tendo em conta esta situação os potenciais investidores deverão ponderar 
cuidadosamente estas declarações relativas ao futuro previamente à tomada 
de qualquer decisão de investimento no âmbito da Oferta. 
 
Os potenciais investidores nestas Acções devem, igualmente, certificar-se 
que conhecem e compreendem o risco associado à aquisição das mesmas.  
 
Para quaisquer dúvidas que possam subsistir a este propósito, os potenciais 
subscritores deverão informar-se junto dos seus consultores financeiros.  
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2.  Documentação Acessível ao Público e Locais de Consulta 
 

O presente Anúncio pode ser consultado, mediante solicitação e sem 
encargos, nos seguintes locais: 
 

   Nos Intermediários Financeiros autorizados na intermediação de valores 
mobiliários, onde estejam registadas contas de titularidade de acções 
CDM 
 

   No website oficial da Bolsa de Valores de Moçambique: 
www.bolsadevalores.co.mz/cdm 
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