
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

OPPORTUNITY BANK, S.A.  

OBRIGAÇÕES OPPORTUNITY BANK 2018 – SÉRIE 1 

 

 

Entidade Emitente:  OpportunityBank, S.A.  

  

Modalidade:  Obrigações nominativas, com recurso a 

subscrição privada.  

 

Moeda:  Meticais (“MZN”).  

  

Montante da Emissão:  126.000.000,00 MZN (cento e vinte e seis 

milhões de Meticais).  

 

Representação das Obrigações:  Obrigações escriturais, registando-se a sua 

emissão, titularidade, transmissão e 

reembolso de acordo com a legislação em 

vigor.  

 

Número de Obrigações:  1.260.000 (um milhão duzentas sessenta mil) 

obrigações, cada uma com o valor nominal de 

100,00 MZN (cem Meticais).  

 

Valor Nominal:  100,00 MZN (cem Meticais) por Obrigação.  

 

Preço de Subscrição:  100,00 MZN (cem Meticais) por Obrigação.  

 

Período de Subscrição:  01 de maio de 2018 a 18 de maio de 2018.  

 

Data de Emissão e  

Liquidação Financeira:  
18 de maio de 2018. 



 

 

 

Prazo:  Até 19 de maio de 2020.  

  

Taxa de Juro:  A taxa de juro nominal semestral aplicável a 

cada período de contagem de juros será 

variável e resulta da adição da Margem ao 

Indexante.  

 

A taxa de juro é determinada até às 8:30 horas 

do segundo Dia Útil anterior à data de início 

do novo período de contagem de juros.  

 

Por Dia Útil, para este efeito, entende-se 

qualquer dia que não seja sábado, domingo ou 

feriado declarado nacional. 

 

Indexante:  Por Indexante entende-se a taxa de juro do 

“Mercado Monetário Interbancário de 

Moçambique” (“MIMO”), por parte do Banco 

de Moçambique aos Bancos Comerciais a 

operar no mercado.  

 

Margem:  5% (cinco por cento) ao ano. 

 

Cálculo e Pagamento de Juros:  Os juros serão calculados diariamente e numa 

base de 360 dias (trezentos e sessenta dias), 

correspondente a 12 (doze) meses de 30 

(trinta) dias cada.  

 

 

 

 

 

A contagem de juros irá decorrer até os dias 

18 de maio e 18 de novembro de cada ano, 

sendo que o pagamento de juros terá lugar no 

dia útil seguinte após o término da contagem 



 

 

 

 

 

 

 

Taxa de Juro do Primeiro Cupão: 

de juros.  

O 1.º (primeiro) cupão será pago no dia 19 de 

novembro de 2018, e a data do último cupão 

será no dia 19 de maio de 2020. 

 

A taxa de juro do primeiro cupão é fixada em 

22,00% (vinte e dois por cento). 

 

Reembolso:  O reembolso das Obrigações será efectuado 

ao par, de uma só vez, na data de pagamento 

do último cupão, a 19 de maio de 2020.  

 

Convenção de Datas: Caso a data prevista coincida com um dia em 

que os bancos em Maputo não se encontrem 

abertos, a data de pagamento de juros 

passará para o Dia Útil imediatamente 

seguinte. 

 

Opção de Reembolso Antecipado: A Emitente não prevê a possibilidade de 

reembolso antecipado. 

 

Garantias:  Fiança subscrita pela MyBucks,segundo a qual 

as receitas e o património do Fiador 

respondem pelo cumprimento de todas as 

obrigações que, para a Emitente, resultam 

e/ou venham a resultar das Obrigações, no 

caso de a Emitente não poder responder às 

mesmas. 

 

Rácios Financeiros:  O Fiador e a Emitente comprometem-se a ter 

os seguintes rácios até a data de reembolso:  

▪ Rácio de cobertura de juros: 1.0 no primeiro 



 

 

ano; 1.25 no segundo ano.  

▪ Rácio de alavancagem: até 3 vezes o capital.  

 

Admissão à Cotação:  Será solicitada a admissão à negociação das 

Obrigações na Bolsa de Valores de 

Moçambique.  

 

Regime Fiscal:  Nos termos da legislação em vigor em 

Moçambique.  

 

Lei Aplicável e Foro Competente:  O presente empréstimo obrigacionista é 

regulado pela lei moçambicana. Para 

resolução de qualquer litígio emergente do 

presente empréstimo obrigacionista, é 

competente o Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo, com expressa renúncia a qualquer 

outro.  

 

Agente Pagador:  OpportunityBank, S.A.  

 

Líder e Organizador:  OpportunityBank, S.A.  

  

 

 


