
  

PROSPECTO 
DE ADMISSÃO À COTAÇÃO NA BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE DA 

EMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES OPPORTUNITY BANK 2018 SÉRIE 1 NO VALOR GLOBAL 
DE 126.000.000,00 MT 

 
 
 
 
 
 

Auditores 
 

 
 
 

Emitente 

 

Avalista 

 

Organização e montagem 

 
Capital Experts (Africa) 

Assessor legal 

 
 
 
 

Agente fiduciário 

 
Dr. Telmo Ferreira 

Agente de cobrança 

 
 
 
 

18 DE JUNHO DE 2018 
OPPORTUNITY BANK, S.A. 

Avenida 25 de setembro, n.º 1821, 3 andar, Maputo, Moçambique 



 

Pag 1 / 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTO DE ADMISSÃO À COTAÇÃO NA BOLSA DE 

VALORES DE MOÇAMBIQUE DAS OBRIGAÇÕES OPPORTUNITY 

BANK 2018 SÉRIE 1 

NO VALOR GLOBAL DE 126.000.000,00 MT 

OPPORTUNITY BANK, S.A. 

Capital Social: 570.359.584,06 MT 

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

17.363, a Folhas 60 Verso do Livro C - 43 

Sede: Avenida 25 de setembro, n.º 1821, 3 andar, Maputo, Moçambique 

NUIT: 400129551 

 

 

 

 



 

Pag 2 / 50 

 
 

ÍNDICE 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES ..................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................................... 9 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO ............................................................. 9 

E PELA AUDITORIA DE CONTAS ..................................................................................................................... 9 

1.1. RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO .................................................................................................... 9 

1.2. AUDITOR INDEPENDENTE ................................................................................................................ 9 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................................. 11 

2.1. FINALIDADE DA ADMISSÃO À COTAÇÃO ........................................................................................ 11 

2.2. DELIBERAÇÕES, AUTORIZAÇÕES E APROVAÇÕES RELATIVAS À EMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES ....... 11 

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

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ........................................................................................................... 12 

2.4. MONTANTE GLOBAL E NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES ................................................................... 12 

2.5. MOEDA DO EMPRÉSTIMO .............................................................................................................. 13 

2.6. TAXA DE JURO NOMINAL ............................................................................................................... 13 

2.7. DATAS DE PAGAMENTO DOS JUROS E PRAZOS DE PRESCRIÇÃO ................................................... 14 

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

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

ANTECIPADO .................................................................................................................................. 14 

2.8.1. Duração do Empréstimo, Datas e Modalidades de Amortização .................................................. 14 

2.8.2. Prazo de Prescrição do Capital ....................................................................................................... 15 

2.8.3. Reembolso Antecipado por vontade da Emitente ......................................................................... 15 

2.9. DIREITOS DE CONVERSÃO DAS OBRIGAÇÕES ................................................................................ 15 

2.10. DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO DE ACÇÕES ........................................................................................... 15 

2.11. TAXA DE RENTABILIDADE EFECTIVA DAS OBRIGAÇÕES ................................................................. 16 



 

Pag 3 / 50 

 
 

2.12. DIREITOS INERENTES ÀS OBRIGAÇÕES ........................................................................................... 16 

2.13. EXERCÍCIO AO DIREITO DE TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES ....................................................... 16 

2.14. DIREITOS DE PREFERÊNCIA INERENTES ÀS OBRIGAÇÕES .............................................................. 16 

2.15. REGIME FISCAL APLICÁVEL ÀS OBRIGAÇÕES ................................................................................. 16 

2.16. GARANTIAS E CLÁUSULAS DE SUBORDINAÇÃO ............................................................................. 17 

2.17. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS OBRIGACIONISTAS ................................................................................ 18 

2.18. ADMISSÃO À COTAÇÃO .................................................................................................................. 18 

2.19. ADMISSÃO À COTAÇÃO DE OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ....................................................... 18 

2.20. OFERTAS PÚBLICAS DE SUBSCRIÇÃO EFECTUADAS POR TERCEIROS OU PELA EMITENTE ............ 18 

2.21. OFERTAS PARTICULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS .................................................................... 19 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................................ 19 

3.1. CONSTITUIÇÃO, DURAÇÃO E OBJECTO SOCIAL .............................................................................. 20 

3.2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO A QUE A EMITENTE SE ENCONTRA SUJEITA .......................... 20 

3.3. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ........................................................................................................... 22 

3.4. CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÕES AO CAPITAL SOCIAL E DIREITOS ASSOCIADOS ÀS ACÇÕES ......... 22 

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

SUPERVISÃO DA EMITENTE ............................................................................................................ 25 

3.6. REMUNERAÇÕES ............................................................................................................................... 26 

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

 26 

3.8. ESQUEMAS DE PARTICIPAÇÕES DO PESSOAL NA SOCIEDADE .......................................................... 27 

3.9. CONTROLO SOBRE A SOCIEDADE ...................................................................................................... 27 

3.10. ACÇÕES PRÓPRIAS DETIDAS EM CARTEIRA ..................................................................................... 27 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................................ 28 



 

Pag 4 / 50 

 
 

4.1. OPPORTUNITY BANK, S.A. ................................................................................................................. 28 

4.1.1. Informação geral sobre o banco .................................................................................................... 28 

4.1.2. Ramos de actividade exercidos ...................................................................................................... 28 

4.1.3. Posição relativa nos mercados em que actua e descrição das principais actividades e produtos 
vendidos ......................................................................................................................................... 29 

4.1.4. Perfil do accionista maioritário da entidade Emitente: ................................................................. 30 

4.2. PRINCIPAIS BALCÕES EM MOÇAMBIQUE .......................................................................................... 30 

4.3. EFETIVO TOTAL DO PESSOAL ............................................................................................................. 31 

4.4. PATENTES, LICENÇAS E CONTRATOS DE CONCESSÃO.................................................................... 31 

4.5. EVENTOS EXCEPCIONAIS ................................................................................................................ 32 

4.6. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS ..................................................... 33 

4.7. OCORRÊNCIAS JUDICIAIS OU ARBITRAIS ........................................................................................ 33 

4.8. INTERRUPÇÃO DE ACTIVIDADES .................................................................................................... 33 

4.9. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS .......................................................................................................... 33 

5.1. BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E DOS FLUXOS DE CAIXA ................................... 34 

5.1.1. Balanço do Exercício Findo em 31 de dezembro 2017 (em MT) .................................................... 34 

5.1.2. Demonstração de Resultados do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017 (em MT) ............ 35 

5.2. MAPAS COMPARATIVOS DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS RELATIVAMENTE AOS 

EXERCÍCIOS SOCIAIS DE 2016 E 2017 ............................................................................................. 36 

5.3. COTAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS ........................................................................... 37 

5.4. INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA RELATIVA ÀS SOCIEDADES EM QUE A EMITENTE DETÉM UMA 

PARTICIPAÇÃO COM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA ACTIVIDADE DA EMITENTE ........................... 37 

5.5. INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA RELATIVA ÀS SOCIEDADE COM UMA PARTICIPAÇÃO DIRECTA 

SUPERIOR A 50% NO CAPITAL DA EMITENTE ................................................................................. 37 

5.5.1. Sociedades que detêm, directamente, mais de 50% do capital social da Emitente...................... 37 

5.6. DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA RELAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO OPPORTUNITY BANK, S.A. ... 38 



 

Pag 5 / 50 

 
 

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

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

CONSEQUÊNCIA DE CONTRATOS DE LEASING CELEBRADOS PELA EMITENTE .............................. 38 

5.7.1. Montantes dos empréstimos obrigacionistas ................................................................................ 38 

5.7.2. Garantias, penhores e hipotecas prestadas a favor de terceiros .................................................. 39 

5.7.3. Montantes dos pagamentos devidos pela emitente ..................................................................... 39 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................................ 40 

6.1. MULTIPLICAR A CARTEIRA DE CRÉDITO ............................................................................................ 40 

6.2. DIVERSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS ..................................................................................................... 40 

6.3. EFICIÊNCIA OPERACIONAL ................................................................................................................. 41 

6.4. VANTAGEM NAS MICRO FINANÇAS .................................................................................................. 42 

6.5. DIFERENCIAÇÃO ................................................................................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag 6 / 50 

 
 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

Denominação Social da Entidade Emitente 

 

A entidade emitente tem como denominação social “Opportunity Bank, S.A.”, mas utiliza 

frequentemente apenas a designação de “Opportunity Bank”, e tem os seus estatutos publicados no 

Boletim da República n.º 10, Série III, de 9 de março de 2005, tendo sofrido sucessivas alterações que 

forem reflectidas nas seguintes publicações: 

 Boletim da República n.º 30, Série III, de 27 de julho de 2005; 

 Boletim da República n.º 19, Série III, de 10 de maio de 2007; 

 Boletim da República n.º 30, Série III, de 28 de julho de 2011; 

 Boletim da República n.º 51, Série III, de 22 de dezembro de 2011; 

 Boletim da República n.º 22, Série III, de 19 de março de 2015; 

 Boletim da República n.º 45, Série III, de 9 de junho de 2015; 

 Boletim da República n.º 5, Série III, de 14 de janeiro de 2016; 

 Boletim da República n.º 61, Série III, de 23 de maio de 2016; 

 Boletim da República n.º 38, Série III, de 31 de março de 2016; 

 Boletim da República n.º 108, Série III, de 9 de setembro de 2016; 

 Boletim da República n.º 6, Série III, de 11 de janeiro de 2017.  
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Menções legalmente obrigatórias nas publicações da Emitente  

 Nome: Opportunity Bank, S.A. 

 Capital Social: 570.359.584,06 MT (quinhentos e setenta milhões, trezentos e cinquenta e nove 

mil, quinhentos e oitenta e quatro meticais e seis centavos), representados por apenas uma 

classe de acções com o valor nominal de 100 MT (cem Meticais). 

 Matriculada junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o número 17.363, a 

folhas 60 verso do Livro C – 43. 

 Sede: Avenida 25 de setembro, n.º 1821, 3º andar, Maputo, Moçambique. 

 NUIT: 400129551 

 

Natureza do Prospecto  

Prospecto de admissão à cotação, na Bolsa de Valores de Moçambique, das obrigações emitidas pelo 

Opportunity Bank e objecto de subscrição privada.  

 

Número, Natureza e Valor Nominal das Obrigações a admitir 

O presente pedido de admissão à cotação é referente a 1.260.000 (um milhão duzentas e sessenta mil) 

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

correspondente ao valor global de emissão de 126.000.000,00 MT (cento vinte seis milhões de 

Meticais), representativo da primeira série do Programa de Emissão de Obrigações 2018 do 

OPPORTUNITY BANK, S.A., emitida à 18 de maio de 2018. 

 

Data do Prospecto 

18 de junho de 2018. 
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Operador de Bolsa que patrocina o pedido 

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

Opportunity Bank, S.A., na qualidade de Operador de Bolsa.  
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CAPÍTULO I 

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO 

E PELA AUDITORIA DE CONTAS 

  

1.1. RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO 

 

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

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

Regulamento n.º 1/GPCABVM/2010, de 27 de Maio, assim como pelas demais legislações aplicáveis, 

sendo responsáveis pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das informações nele 

contidas, à data da sua publicação, a seguinte entidade:  

 Opportunity Bank, S.A., enquanto entidade Emitente; e  

 Os membros do Conselho de Administração do Opportunity Bank, S.A., nomeadamente: 

Presidente: Thamsanqa Sibiya 

Administrador: Pieter Hendrik Van Der Merwe 

Administrador: Mark Vivier 

Administrador: Timothy Nuy 

Administrador: André Dauane 

 

1.2. AUDITOR INDEPENDENTE  

 

Os relatórios de auditoria às demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017 foram realizados 

pelo auditor independente Maputo PricewaterhouseCoopers, Ltd, Avenida Vladimir Lenine, n.º 174, 4º 

andar, Edifício Millennium Park, Maputo, Moçambique. 
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Os relatórios de auditoria às demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016 foram realizados 

pelo auditor independente KPMG Auditores e Consultores, S.A. com sede no Edifício HOLLARD, Rua 

1.233, n.º 72 C, Maputo, Moçambique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag 11 / 50 

 
 

CAPÍTULO II 

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO E ÀS OBRIGAÇÕES 

QUE SÃO OBJECTO DO PRESENTE PEDIDO DE ADMISSÃO 

 

2.1. FINALIDADE DA ADMISSÃO À COTAÇÃO 

 

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

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

identificados e tem em vista a sua transacção na Bolsa de Valores de Moçambique.  

 

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

 

O Programa de Emissão das Obrigações objecto do presente Prospecto foi proposta por deliberação do 

Conselho de Administração datada de 5 de setembro de 2017 que obteu parecer favorável do Conselho 

Fiscal da Sociedade, tendo sido aprovado através de deliberação da Assembleia Geral do Opportunity 

Bank, S.A., datada de 17 de agosto de 2017, e emitida a 18 de maio de 2018. 

 

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

autorização do Banco de Moçambique.  
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2.3. LEGISLAÇÃO DE BASE À EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES E TRIBUNAL COMPETENTE PARA A 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 

 Código Civil Moçambicano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, 

extensivo a Moçambique pela Portaria n.º 22 869, de 4 de setembro de 1967 e actualizado pelo 

Decreto-Lei n.º 3/2006, de 23 de agosto; 

 Código Comercial Moçambicano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de dezembro, tal 

como alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 24 de abril; 

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

 Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2009, de 24 de julho; 

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

agosto; 

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

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

 

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

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

Moçambicana.  

 

2.4. MONTANTE GLOBAL E NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES 

 

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

Prospecto, é de 1.260.000 (um milhão duzentas sessenta mil) obrigações nominativas e escriturais, cada 
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uma com o valor nominal de 100,00MT (cem Meticais), correspondendo ao valor global de emissão de 

126.000.000,00 MT (cento vinte seis milhões de Meticais).  

 

2.5. MOEDA DO EMPRÉSTIMO 

 

O empréstimo obrigacionista foi emitido na moeda nacional da República de Moçambique, o Metical.  

 

2.6. TAXA DE JURO NOMINAL 

 

A taxa de juro nominal que remunera semestralmente cada obrigação resulta do somatório da Margem 

ao Indexante. 

 

Por Indexante deverá entender-se a taxa de juro do “Mercado Monetário Interbancário de 

Moçambique” (“MIMO”) por parte do Banco Central de Moçambique aos Bancos Comerciais a operar 

no mercado. 

 

A Margem será de 5% (cinco percento) ao ano. 

 

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. 

 

A taxa de juro para o 1º cupão será de 22,00% (vinte e dois per cento). 
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2.7. DATAS DE PAGAMENTO DOS JUROS E PRAZOS DE PRESCRIÇÃO 

 

A contagem de juros irá decorrer até os dias 18 de novembro e 18 de maio de cada ano, sendo que o 

pagamento de juros terá lugar no dia útil seguinte após o término da contagem 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. 

 

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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

ANTECIPADO 

 

2.8.1. Duração do Empréstimo, Datas e Modalidades de Amortização 

 

O empréstimo decorrerá até 19 de maio de 2020, sendo a respectiva amortização realizada em uma 

única prestação nesse dia, ao par.  
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Caso a data prevista coincida com um dia em que os bancos comerciais em Maputo não se encontrem 

abertos, a data do reembolso será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte.  

 

2.8.2. Prazo de Prescrição do Capital 

 

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

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

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

n.º 3/91, de 9 de janeiro. 

 

2.8.3. Reembolso Antecipado por vontade da Emitente  

 

A Emitente não prevê a possibilidade de reembolso antecipado para a presente emissão de Obrigações. 

 

2.9. DIREITOS DE CONVERSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

 

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

 

2.10. DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO DE ACÇÕES 

 

As Obrigações objecto do presente Prospecto não conferem direitos de subscrição de acções. 
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2.11. TAXA DE RENTABILIDADE EFECTIVA DAS OBRIGAÇÕES 

 

Considerando que a taxa de juro aplicável ao empréstimo obrigacionista resulta do somatório da 

Margem ao Indexante (MIMO), como indicado na cláusula 2.6 acima. Não é possível determinar, neste 

momento, a rentabilidade efectiva das Obrigações, uma vez que a taxa de juro é variável em função da 

variabilidade do Indexante MIMO, identificado na ficha técnica. 

 

2.12. DIREITOS INERENTES ÀS OBRIGAÇÕES 

 

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

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

 

2.13. EXERCÍCIO AO DIREITO DE TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

 

As obrigações serão livremente negociáveis nos termos da lei aplicável. 

 

2.14. DIREITOS DE PREFERÊNCIA INERENTES ÀS OBRIGAÇÕES  

 

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

as mesmas livremente negociáveis nos termos da lei aplicável.  

 

2.15. REGIME FISCAL APLICÁVEL ÀS OBRIGAÇÕES 
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Em conformidade com o previsto na legislação aplicável, e salvo aquelas entidades que se encontram 

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

obrigações cotadas na Bolsa de Valores de Moçambique estão sujeitos à taxa de retenção liberatória de 

20% (vinte por cento) em sede de IRPC. 

 

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

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

 

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

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

imputáveis à OPPORTUNITY BANK, S.A.  

 

2.16. GARANTIAS E CLÁUSULAS DE SUBORDINAÇÃO 

 

Existe uma garantia prestada pela sociedade MyBucks, S.A. (doravante alternativamente designada por 

“MyBucks”), uma sociedade anónima, constituída e regida pelo direito de Luxemburgo, com sede em 9, 

Rue du Laboratoire, L-1911, Grão Ducado de Luxemburgo, Luxemburgo, matriculada junto da 

Luxembourg Register of Commerce and Companies, sob o número B208467, prevista nos artigos 627º e 

ss. do Código Civil, a favor do Opportunity Bank, S.A., associada às Obrigações, segundo a qual as 

receitas e o património do MyBucks respondem pelo cumprimento de todas as obrigações que, para a 

emitente, resultam e/ou venham a resultar das Obrigações objecto do presente Prospecto, caso  a 

emitente não consiga responder às mesmas.  

Durante a vigência do empréstimo, a MyBucks e a Sociedade comprometem-se a manter os seguintes 

rácios até à data de reembolso: 

 Rácio de cobertura de juros: 1.0 no primeiro ano e 1.25 no segundo ano. 
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 Rácio de alavancagem: até 4 vezes o capital próprio. 

 

2.17. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS OBRIGACIONISTAS 

 

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

Exmo. Senhor Telmo Ferreira, natural de Maputo, de nacionalidade moçambicana. 

 

2.18. ADMISSÃO À COTAÇÃO 

 

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

Prospecto está prevista para o ano de 2018.  

 

2.19. ADMISSÃO À COTAÇÃO DE OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 

 

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

(i) A emissão de 870.000 (oitocentos e setenta mil) obrigações, nominativas e escriturais 

correspondente a uma emissão no montante de 87.000.000,00 MT (oitenta e sete milhões de Meticais) 

realizada a 31 de Outubro de 2017. 

2.20. OFERTAS PÚBLICAS DE SUBSCRIÇÃO EFECTUADAS POR TERCEIROS OU PELA EMITENTE  

 

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

efectuadas, por terceiros, ofertas públicas de transacção relativamente a valores mobiliários da 
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emitente, nem efectuadas ofertas públicas de transacção, pela emitente, em relação a valores 

mobiliários de uma outra sociedade.  

 

2.21. OFERTAS PARTICULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS  

 

A Emitente tem outro empréstimo obrigacionista (Obrigações Opportunity Bank 2017 1ª Série), 

correspondente à seguinte emissão privada: 

 Emissão de MT 87.000.000 (oitenta e sete milhões de Meticais) no dia 31/10/2018; 

 

2.22. OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

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

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

património, da sua situação financeira ou dos seus resultados. 

 

Não foram efectuadas ofertas públicas de transacção relativamente a sociedades com uma participação, 

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

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

social da sociedade emitente. 

CAPÍTULO III 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
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3.1. CONSTITUIÇÃO, DURAÇÃO E OBJECTO SOCIAL 

 

A entidade Emitente foi constituída por tempo indeterminado, a 22 de dezembro de 2004, sob a forma 

de sociedade anónima com a firma Banco Oportunidade de Moçambique, S.A. (hoje Opportunity Bank, 

S.A., por força das alterações da denominação e da firma resultantes do Boletim da República n.º 30, 

Série III, de 27 de julho de 2005 e o Boletim da República n.º 6, Série III, de 11 de janeiro de 2017) e 

matriculada junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o número 17.363, a folhas 60 

verso do Livro C – 43, tendo a sua sede oficial na altura na Avenida 25 de setembro, 1821, em Maputo, 

Moçambique.  

O Opportunity Bank é uma Instituição de Crédito que fornece Serviços Financeiros com prerrogativa de 

efectuar depósitos, estando licenciada e registada em Moçambique, ao abrigo da legislação aplicável.  

 

O Opportunity Bank assenta em três pilares, na medida em que visa garantir soluções financeiras 

céleres, acessíveis e a custo reduzido, formar pessoas financeiramente excluídas que se encontram nas 

áreas rurais e urbanas, de modo a alcançar o maior número possível de indivíduos economicamente 

marginalizados (especialmente mulheres).  

 

O seu objecto incide na concessão de microcréditos, assim como no provimento de serviços de 

poupanças e de transferência monetária, sendo que, por deliberação do Conselho de Administração, o 

Opportunity Bank, S.A. pode exercer quaisquer outras actividades directa ou indirectamente 

relacionadas com o seu objecto principal, praticar actos complementares a sua actividade e outras 

actividades lucrativas, que não sejam proibidas por lei, e desde que devidamente autorizadas e 

licenciadas.  

  

3.2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO A QUE A EMITENTE SE ENCONTRA SUJEITA  
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O Opportunity Bank, S.A. encontra-se sujeita, particularmente, às seguintes leis e regulamentos, sem 

prejuízo de quaisquer outras leis e regulamentos que lhe possam ser aplicáveis: 

 

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

novembro, tal como alterada pela Lei n.º 9/2004, de 21 de julho; 

 

(ii) O Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de dezembro, tal como 

alterado pelo Decrerto-Lei n.º 2/2009, de 24 de abril;  

 

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

julho;  

 

(iv) O Regulamento da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 

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

agosto;   

 

(v) O Regulamento das Microfinanças, aprovado pelo Decreto n.º 57/2004, de 10 de dezembro; 

 

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

agosto; e 

 

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

Regulamento n.º 1/GPCABVM/2010, de 27 de maio.  
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Em termos gerais, a actividade do Opportunity Bank, S.A. é supervisionada pelo Banco Central de 

Moçambique, enquanto instituição de crédito.  

 

3.3. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 

 

Capital Social: 570.359.584,06 MT (quinhentos e setenta milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, 

quinhentos e oitenta e quatro meticais e seis centavos), representados por apenas uma classe de acções 

com o valor nominal de 100 MT (cem Meticais). 

A estrutura accionista é a seguinte:  

Accionistas Número de acções detidas % 

MyBucks, S.A. 
5.265.345 (cinco milhões duzentas 
sessenta e cinco mil trezentas e quarenta 
e cinco acções) 

92,32% 

Opportunity Canada Foundation 
214.500 (duzentas e catorze mil e 
quinhentas acções) 

3,76% 

Oikocredit Ecumenical Development 
Cooperative Society, U.A. 

121.250 (cento e vinte e uma mil, 
duzentas e cinquenta acções) 

2,13% 

Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc.  
(CARE Mozambique) 

102.500 (cento e duas mil e quinhentas 
acções) 

1,80% 

Total 
5.703.595 (quinhentos e setenta 
milhões, trezentas e cinquenta e nove 
mil e quinhentas acções) 

100% 

 

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

 

Nos termos do artigo sexto dos Estatutos da Sociedade, o capital social poderá ser aumentado uma ou 

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

qualquer outra modalidade ou forma legalmente permitida, mediante deliberação da Assembleia Geral.  
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O aumento do capital social pode ser proposto pelo Conselho de Administração, em qualquer caso, a 

Assembleia Geral deverá ouvir o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.  

 

Em 2015 o Opportunity Bank, S.A. registou dois aumentos de capital social, sendo eles os seguintes: 

 O primeiro foi publicado no Boletim da República n.º 22, Série III, de 19 de março de 2015, onde 

os accionistas deliberaram o aumento em 32.261.173,26 MT (trinta e dois milhões, duzentos e 

sessenta e um mil, cento e setenta e três Meticais e vinte e seis centavos), passando a ser de 

178.666.173,26 MT (cento e setenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, cento e 

setenta e três meticais e vinte e seis centavos); 

 O segundo aumento de capital social foi publicado no Boletim da República n.º 45, Série III, de 9 

de junho de 2015, onde o capital social sofreu um aumento em mais de 40.000.000,00 MT 

(quarenta milhões de Meticais) como resultado da conversão do empréstimo, o equivalente a 

mil e seiscentos e vinte e oito acções de Série A, cada uma com o valor nominal de vinte e cinco 

mil Meticais. O capital social passou a ser de 219.376.173.26 MT (duzentos e dezanove milhões, 

trezentos e setenta e seis mil, cento e setenta e três Meticais e vinte e seis centavos), com duas 

categorias de acções, sendo a série A constituída por 6.179 (seis mil, cento e setenta e nove) 

acções, cada uma com o valor nominal de 25.000,00 MT (vinte e cinco mil Meticais) e a série B 

constituída por 1.997 (mil novecentas e noventa e sete) acções, cada uma com o valor nominal 

de 32.500,00 MT (trinta e dois mil e quinhentos Meticais). 

 

Em2016 o Opportunity Bank, S.A. registou 4 aumentos de capital social, tendo sido eles os seguintes: 

 Aumento do capital social em mais de 15.000.000,00 MT (quinze milhões de Meticais), 

subscritos pelo Opportunity Microfinance Investment, Limited, passando o capital social da 

Sociedade a ser de 234.376.173,26 MT (duzentos e trinta e quatro milhões, trezentos e setenta 
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e seis, sento e setenta e três Meticais e vinte e seis centavos), cuja publicação encontra-se no 

Boletim da República n.º 61, Série III, de 23 de maio de 2016, 

 Aumento do capital social em mais de 33.050.754,33 MT (trinta e três milhões, cinquenta mil, 

setencentos e cinquenta quatro Meticais e trinta e três centavos), tendo o accionista 

Opportunity Transformation Investments, Inc. (OTI) subscrito 25.326.466,74 MT (vinte e cinco 

milhões, trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis Meticais e setenta e quatro 

centavos) e o Opportunity Microfinance Investment, Limited subscrito 7.724.287,59 MT (sete 

milhões, setencentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e sete Meticais e setenta e nove 

centavos), cuja publicação encontra-se no Boletim da República n.º 38, Série III, de 31 de março 

de 2016; 

 Aumento do capital social de 267.853.773,59 MT (duzentos e sessenta e sete milhões, 

oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e três Meticais e cinquenta e nove 

centavos) para o montante de 298.033.878,59,00MT (duzentos e noventa e oito milhões, trinta 

e três mil, oitocentos e setenta e oito Meticais e cinquenta e nove centavos), cuja publicação 

encontra-se no Boletim da República n.º 108, Série III, de 9 de setembro de 2016. 

Em 2017 o Opportunity Bank, S.A. completou 1 aumento de capital social, tendo sido ele o seguinte: 

 Aumento do capital social em 204.019.512 MT (duzentos e quatro milhões dezanove mil 

quinhentos e doze Meticais), subscritos pela MyBucks, passando o capital social da Sociedade a 

ser de 501.598.437 MT (quinhentos e um milhões quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos 

e trinta e sete meticais). 

Em 2018 o Opportunity Bank, S.A. completou 1 aumento de capital social, tendo sido ele o seguinte: 

 Aumento do capital social em 67.761.147 MT (sessenta e sete milhões setecentos e sessenta e 

um mil cento e quarenta e sete meticais), subscritos pela MyBucks, passando o capital social da 

Sociedade a ser de 570.359.584,06 MT (quinhentos e setenta milhões, trezentos e cinquenta e 

nove mil, quinhentos e oitenta e quatro meticais e seis centavos). 
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Nos termos do artigo oitavo dos Estatutos da Emitente, gozam do direito de preferência sobre a 

transmissão de acções, a sociedade em primeiro lugar e os accionistas em seguida.  

 

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

SUPERVISÃO DA EMITENTE  

 

ASSEMBLEIA GERAL   

Função Nome Endereço 

Presidente Thamsanqa Sibiya Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

Administrador Pieter Hendrik Van Der Merwe Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

Administrador Mark Vivier Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

Administrador Timothy Nuy Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

Administrador André Dauane Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

  

Função Nome Endereço 

Presidente                                            Pieter Van Der Merwe Avda 25 de setembro, 1821, 
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Maputo, Moçambique 

 

CONSELHO FISCAL  

  

Função Nome Endereço 

Presidente                                            Stephanie Walker Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

Membro efectivo                               Apolinário Pateguana Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

Membro efectivo                                Joaquim Bila Avda 25 de setembro, 1821, 

Maputo, Moçambique 

 

 

3.6. REMUNERAÇÕES 

 

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

membros do conselho de administração da Emitente foi de 0,00 MT (zero meticais). 

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

membros do conselho fiscal da Emitente foi de 233.917,50 MT (duzentos e trinta e três mil novecentos e 

dezassete meticais e cinquenta centavos). 

 

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

EMITENTE 
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Nenhum dos membros dos órgãos sociais da Emitente detém uma participação no capital social da 

mesma. 

 

3.8. ESQUEMAS DE PARTICIPAÇÕES DO PESSOAL NA SOCIEDADE 

 

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

 

3.9. CONTROLO SOBRE A SOCIEDADE 

 

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

controlo sobre a entidade Emitente são:  

 

Nome  Controlo 

MyBucks, S.A. Detém 92,32% (noventa e dois vírgula trinta e dois 

porcento) do capital social da Emitente 

 

3.10. ACÇÕES PRÓPRIAS DETIDAS EM CARTEIRA 

 

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

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

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA ENTIDADE EMITENTE 

 

4.1. OPPORTUNITY BANK, S.A. 

 

4.1.1. Informação geral sobre o banco 

 

O Opportunity Bank, S.A. é um banco de microfinanças regulado pelo Banco de Mocambique que 

focaliza as suas actividades nos sectores da população mais marginalizados. O Opportunity Bank serve, 

portanto, como um veículo para mobilizar recursos dentro das comunidades mais pobres de 

Moçambique, fomentando a poupança e fornecendo serviços financeiros para a comunidade em geral. 

Por enquanto o Opportunity Bank tem presença nas principais cidades do país, é nas zonas rurais e 

periurbanas onde o banco centra os seus esforços para aumentar a inclusão financeira em Moçambique. 

 

4.1.2. Ramos de actividade exercidos  

 

Em julho de 2016, o Opportunity Bank passou a formar parte da MyBucks. A MyBucks é uma sociedade 

de tecnologia financeira com sede em Luxemburgo e cotada na Bolsa de Valores de Frankfurt. Encontra-

se presente em 11 países africanos, 2 europeus e ainda na Austrália, sendo considerada a primeira 

empresa de tecnologia financeira a operar em África. O seu objecto visa disponibilizar aos seus clientes 

uma gama de produtos e serviços financeiros através da tecnologia, entre outros, a possibilidade de 

transaccionar valores, sem ter acesso a contas bancárias, por meio de telemóvel, garantindo a 

conveniência e a acessibilidade.  

 

O Opportunity Bank, como filial da MyBucks em Moçambique, poderá utilizar a infraestrutura desta 

sociedade, com vista a oferecer maior qualidade e diversidade de produtos e serviços financeiros, 
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aprimorando a experiência dos usuários da plataforma bancária. Com a tecnologia e a eficiência 

operacional da MyBucks, o Opportunity Bank irá melhorar os seus rácios de rentabilidade e de risco, de 

forma a converter-se num dos bancos mais modernos e eficientes do mercado financeiro moçambicano.  

4.1.3. Posição relativa nos mercados em que actua e descrição das principais actividades e produtos 

vendidos 

 

O Opportunity Bank iniciou a sua actividade em Moçambique com 4 balcões em 2005, tendo, a dado 

momento, passado a operar com um total de 17 balcões. Neste momento o banco tem 13 balcões, 3 

brigadas móveis e 4 multibancos, e está representado em 6 das 11 províncias do país, a saber: Sofala, 

Manica, Tete, Zambézia, Nampula e Maputo.  

 

Em linha com o modelo de negócio “low-cost” do grupo MyBucks, o Opportunity Bank vai manter um 

número de balcões reduzido para controlar os custos e assim poder reduzir também os preços 

praticados ao consumidor. Neste momento, o Opportunity Bank conta com 550 agentes, número que irá 

aumentar progressivamente. O objectivo é permitir que os clientes consigam transaccionar valores em 

qualquer parte do mundo sempre que tenham acesso à internet, inclusive via telemóvel. 

 

Os principais elementos diferenciadores do Opportunity Bank são os seguintes:  

  

 O Opportunity Bank centra-se nas zonas rurais e está envolvido em Finanças Agrícolas; 

 O Opportunity Bank é a única instituição de microfinanças que dá formação financeira aos seus 

clientes e às comunidades;  

 O Opportunity Bank foi reconhecido pelo Banco Central como sendo dedicado à sua 

abrangência, embora ainda não lucrativa;  

 A carteira de crédito do Opportunity Bank é, em grande parte, relativa a pessoas de classe social 

baixa;  

 O Opportunity Bank terá tecnologia avançada de banca digital do mercado, que poderá ser 

utilizada até por aqueles com um nível reduzido de alfabetização;  
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 Os agentes e o modelo online vão permitir que o Opportunity Bank tenha um melhor e maior 

alcance nas zonas mais remotas, bem como atribuir um melhor custo para os seus clientes.  

 

4.1.4. Perfil do accionista maioritário da entidade Emitente: 

 

A MyBucks, S.A. é uma sociedade anónima, constituída e regida pelo direito Luxemburgo, com sede em 

9, Rue du Laboratoire L-1911, Grão-Ducado de Luxemburgo, Luxemburgo, matriculada junto da 

Luxembourg Register of Commerce and Companies, sob o número B208467. 

A estrutura accionista da MyBucks, S.A. é a seguinte: 

Accionista  Percentagem do Capital Social Detido 

Tailored Investments Ltd 23.3% 

Sunblaze Investment Holdings Inc. 23.3% 

Ecsponent Projects (Pty) Ltd. 17.9% 

Redwood Capital Ltd 12.7% 

Bluehill Capital Ltd 3.4% 

Disperso pelo Público na Bolsa de Valores de 

Frankfurt 

19.3% 

 

 

4.2. PRINCIPAIS BALCÕES EM MOÇAMBIQUE 

 

O Opportunity Bank, S.A., encontra-se representado no território moçambicano através de 4 ATM´s, 3 

brigadas móveis e 13 balcões localizados nas seguintes províncias e municípios:  

1. Matola; 

2. Maputo; 

3. Metendene; 

4. Beira; 
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5. Dondo; 

6. Chimoio; 

7. Manica; 

8. Quelimane 

9. Tete; 

10. Mocuba; 

11. Gurué; 

12. Nacala; e 

13. Nampula. 

 

4.3. EFETIVO TOTAL DO PESSOAL 

 

O pessoal efectivo tem tido, nos últimos 3 (três) anos, a seguinte evolução:  

Total de empregados 

 
2015 2016 2017 

Assessores de contas 72 73 50 

Caixa / atenção ao cliente 44 44 45 

Agências / outros 78 78 57 

Subtotal 194 195 152 

Sede 50 50 52 

Estagiários 0 0 5 

Total 244 245 209 

 

4.4. PATENTES, LICENÇAS E CONTRATOS DE CONCESSÃO 

 

Regulatório  

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

instituição de crédito, em Moçambique.  
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Na presente data, a Emitente está devidamente capitalizada e tem um rácio real de solvabilidade de 

87,19%.  

 

Propriedade Intelectual 

 

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

contrato de licença de uso de marca, com a duração de 15 anos, celebrado a 11 de outubro de 2016 

entre a MyBucks e a Opportunity International, uma organização não-governamental, que concede 

empréstimos a pequenas empresas, bem como poupanças e seguros a um elevado número de pessoas 

em países em desenvolvimento. Pelo contrato acima referido, a MyBucks adquiriu as operações do 

Opportunity Bank em vários países, tal como, Uganda, Moçambique, Tanzania, entre outras, permitindo-

lhe usar a marca “Opportunity” em África. 

 

Segurança Tecnológica e de dados 

 

O Opportunity Bank alterou, recentemente, os seus sistemas para a br.net. Os sistemas do banco 

estarão também ligados à plataforma FinCloud do MyBucks, que vai permitir analisar toda a informação 

da entidade em tempo real, assim como implementar a plataforma digital do MyBucks. 

 

4.5. EVENTOS EXCEPCIONAIS 

 

Para além da entrada no capital da instituição da empresa MyBucks, S.A. e a saída dos accionistas 

filantrópicos da organização não governamental sem ánimo de lucro Opportunity International, não se 
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verificaram quaisquer eventos excepcionais nos últimos dois anos de actividade da Emitente, que 

tenham afectado ou que possam vir a afectar a actividade da Emitente,  

 

4.6.  INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

 

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

se concentrado na consolidação dos produtos existentes. Com a entrada do MyBucks no capital social 

do Opportunity Bank, a Emitente passou a diversificar os produtos que irá comercializar no mercado, 

nos termos descritos acima na secção 4.1.3. 

 

4.7.  OCORRÊNCIAS JUDICIAIS OU ARBITRAIS 

 

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

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

na sua situação financeira ou na condução das suas operações.  

 

4.8.  INTERRUPÇÃO DE ACTIVIDADES 

 

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

na situação financeira da Emitente. 

 

4.9. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 

 

O Opportunity Bank ao longo dos últimos 2 anos invistiu apenas no crescimento da sua carteira de 

crédito.
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CAPÍTULO V 

 

PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA ENTIDADE EMITENTE 

 

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

 

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

balanços patrimoniais a 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017, a nas demonstrações do 

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

 

5.1.1. Balanço do Exercício Findo em 31 de dezembro 2017 (em MT) 

Notas 2017 2016

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 69,148,863         58,664,268         

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 7 143,296,495       43,730,873         

Activos financeiros disponíveis para venda 2,682,287           2,682,287           

Crédito a clientes 8 330,956,822       302,064,423       

Activos tangíveis 9 48,608,643         44,503,062         

Activos intangíveis 10 414,229              475,754              

Outros activos 11 27,661,203         6,785,733           

Total de Activo 622,768,542       458,906,400       

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito -                      17,612,888         

Recursos de clientes 12 266,066,612       251,808,756       

Empréstimos -                      45,746,250         

Empréstimos subordinados 13 90,832,834         -                      

Outros passivos 14 43,506,399         58,344,754         

Total de Passivo 400,405,845       373,512,648       

Capital 

Capital social 15 298,243,120       298,033,879       

Prémio de emissão 15 1,791,130           1,791,130           

Reserva legal 15 1,512,510           1,512,510           

Outras reservas 15 204,019,512       -                      

Resultados transitados 15 (215,943,767)      (149,918,875)      

Resultado líquido do exercício (67,259,808)        (66,024,892)        

Total de Capital 222,362,697       85,393,752         

Total de Passivo e Capital 622,768,542       458,906,400       
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5.1.2. Demonstração de Resultados do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017 (em MT) 

Notas 2017 2016

Juros e rendimentos similares 16 167,120,903       164,478,017       

Juros e encargos similares 16 (27,500,934)        (19,818,062)        

Margem financeira 139,619,969       144,659,955       

Rendimentos com taxas e comissões 17 16,895,109         16,038,985         

Gastos com taxas e comissões 17 (1,435,672)          -                      

Resultados de reavaliação cambial 18 (373,567)             7,142,036           

Outros ganhos operacionais 19 46,878,339         43,128,875         

Outros gastos operacionais 19 (9,323,715)          (44,537,439)        

Resultados operacionais 192,260,463       166,432,412       

Gastos com o pessoal 20 (92,861,739)        (88,887,125)        

Gastos gerais administrativos 21 (141,696,439)      (116,250,143)      

Amortizações 9 e 10 (11,287,439)        (11,909,987)        

Imparidade de crédito 8 (13,674,654)        (15,410,049)        

Resultado antes de impostos (67,259,808)        (66,024,892)        

Impostos 

     Correntes 22 -                      -                      

Resultado líquido do exercício (67,259,808)        (66,024,892)        
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5.2. MAPAS COMPARATIVOS DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS 

SOCIAIS DE 2016 E 2017 

 

Notas 2017 2016

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Juros, comissões e outros rendimentos recebidos 228,654,386        180,517,002        

Juros e comissões pagos (21,770,101)         (19,818,062)         

Pagamentos a empregados e fornecedores (236,165,241)       (192,098,228)       

(29,280,956)         (31,399,288)         

Variação nos ativos e passivos operacionais:

Disponibilidades em bancos centrais (7,014,465)           (13,473,147)         

Aplicações em instituições de crédito (122,410,315)       -                       

Recursos de instituições de crédito (17,612,888)         17,612,888          

Crédito a clientes (39,293,857)         (41,136,492)         

Recursos de clientes 10,924,185          (21,487)                

Outros ativos e passivos operacionais (36,957,074)         43,171,966          

Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, antes de impostos sobre lucros (241,645,369)       (25,245,560)         

Impostos sobre os lucros pagos / recebidos -                       -                       

-                       -                       

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Compra de imobilizado (19,452,244)         (8,132,178)           

(19,452,244)         (8,132,178)           

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Emissão de obrigações 87,000,000          -                       

Empréstimos obtidos (45,746,250)         387,500               

Realização/aumento de capital 204,228,753        30,180,105          

245,482,503        30,567,605          

Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes (373,567)              -                       

Variação líquida em caixa e seus equivalentes (15,988,677)         (2,810,133)           

Caixa e equivalentes no início do período 62,714,266          65,524,397          

Caixa e equivalentes no fim do período 52,789,076          62,714,266          

Variação líquida em caixa e seus equivalentes (9,925,190)           (2,810,131)           

Caixa e equivalentes engloba:

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 31,902,896          18,983,393          

Disponibilidades em outras instituições de crédito 6 20,886,180          43,730,873          

Total de caixa e seus equivalentes 52,789,076          62,714,266          
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5.3. COTAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS  

 

Na data do presente Prospecto a entidade Emitente tem valores mobiliários cotados em Bolsa de 

Valores, com as seguintes características: 

(i) A emissão de 870.000 (oitocentos e setenta mil) obrigações, nominativas e escriturais 

correspondente a uma emissão no montante de 87.000.000,00 MT (oitenta e sete milhões de Meticais) 

realizada a 31 de Outubro de 2017. 

 

5.4. INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA RELATIVA ÀS SOCIEDADES EM QUE A EMITENTE DETÉM UMA 

PARTICIPAÇÃO COM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA ACTIVIDADE DA EMITENTE 

 

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

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

 

5.5. INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA RELATIVA ÀS SOCIEDADE COM UMA PARTICIPAÇÃO DIRECTA 

SUPERIOR A 50% NO CAPITAL DA EMITENTE 

 

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

 

Item Descrição 

Nome MyBucks, S.A. 

Sede 9, rue du Laboratoire L-1911, Luxemburgo, 

Grão de Ducado de Luxemburgo 

Área de Actividade Serviços Financeiros 

Percentagem de capital detido 92.32% 
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Montante dos créditos e dos débitos devidamente 

discriminados da entidade Emitente relativamente à 

sociedade e desta relativamente à Emitente 

 0,00 MT 

 

Montante das compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimento de serviços e subcontratos da Emitente 

relativamente à sociedade e desta relativamente à 

Emitente 

0,00 MT 

 

5.6. DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA RELAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO OPPORTUNITY BANK, S.A. 

 

 

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

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

CONSEQUÊNCIA DE CONTRATOS DE LEASING CELEBRADOS PELA EMITENTE  

 

5.7.1. Montantes dos empréstimos obrigacionistas 

 

A Emitente tem outro empréstimo obrigacionista, correspondente à seguinte emissão privada: 

 Emissão de MT 87.000.000 (oitenta e sete milhões de Meticais) no dia 31/10/2018; 
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5.7.2. Garantias, penhores e hipotecas prestadas a favor de terceiros 

 

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

 

5.7.3. Montantes dos pagamentos devidos pela emitente   

   

Valor  Instrumento Maturidade  Taxa de juros  
MZN 87.000.000,00  Obrigações 

Opportunity Bank 
2017 – Série 1 

Novembro de 2019 MIMO + 5%  

MZN 107.000.000,00 Empréstimo do Banco 
de Moçambique com 
fundos do governo 
alemão (KfW) 

Dezembro de 2022 15% 
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CAPÍTULO VI 

 

PERSPECTIVA FUTURAS DO OPPORTUNITY BANK, S.A. 

 

6.1. MULTIPLICAR A CARTEIRA DE CRÉDITO 

 

O Opportunity Bank vai aumentar os seus ativos consideravelmente com a injeção de capital da 

MyBucks deste ano e a do próximo e com a emissão das obrigações de este programa. Em total, 

esperamos que para junho de 2019 o banco possa ter ativos por mais de 1.400.000.000,00 MT. A maior 

parte desses fundos obtidos serão utilizados para aumentar a carteira de crédito do banco, o que 

multiplicará os rendimentos. 

O banco já tem conseguido o código para os empréstimos com retenção na fonte, o que o vai abrir 

também a um novo nicho de mercado com uma demanda muito grande e que tem um nível de 

imparidades relativamente baixo. 

Os mais de 500 agentes contratados e treinados estão já a apresentar os nossos produtos e estão a 

multiplicar as vendas da nossa entidade cada mês. Com eles e com a nossa tecnologia, que vai melhorar 

consideravelmente a qualidade do nosso serviço, o banco poderá conseguir um grande número de 

novos clientes, assim como afiançar a relação com os nossos clientes habituais. 

 

6.2. DIVERSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Outro elemento chave para manter a confiança dos nossos clientes é a diversificação dos nossos 

produtos. O Opportunity Bank vai incluir contas correntes, remessas, e-wallets, cartões transacionais, e 

seguros, entre outras iniciativas. Há quem diz que se um cliente tem mais de 3 produtos com uma 

empresa é muito difícil que o cliente mudar para outra empresa. Para além disso, quando o cliente 
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utilizar mais de um produto, o custo e o esforço de aquisição do cliente desce. E ao mesmo tempo, 

rendimento por cliente sobe. 

Em setembro de 2017 Opportunity Bank conseguiu o código para poder oferecer empréstimos com 

retenção na fonte a empregados do governo de Mocambique. Este produto quase não tem risco e tem 

uma forte demanda, sobre tudo nas zonas do norte do pais onde os outros concorrentes neste mercado 

ainda não tem presença.  As vendas de este tipo de produto já representam mais de 50% do total de 

vendas mensais do banco, e por enquanto dão uma boa margem de rendimentos quase sem risco 

adicional para o banco. 

 

6.3. EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

 

Em linha com o modelo de negócio da MyBucks, o Opportunity Bank vai desenvolver um modelo low-

cost, onde a tecnologia substituirá duma maneira eficiente o que antes tinham de fazer um grande 

número de empregados que representavam o maior custo operacional para a empresa. 

 

Nos últimos 10 anos, o Opportunity Bank foi propriedade duma ONG americana, e por tanto, uma 

entidade sem ânimo de lucro que sobrevivia graças a subsídios e donações. A MyBucks conseguiu que o 

Opportunity Bank tivesse os seus primeiros lucros apenas 3 meses depois de ter comprado o banco. 

Infelizmente, a demora em obter o devido registo com o Banco de Moçambique impediu a MyBucks por 

o capital preciso para manter ou até acrescentar o nível de rendimentos. Mas com o novo capital e as 

eficiências operacionais obtidas, o Opportunity Bank vai conseguir ser uma das entidades mais eficientes 

do mercado local. 
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6.4. VANTAGEM NAS MICRO FINANÇAS 

 

A nossa experiência e presença nas zonas rurais do país vai ser impulsada ainda mais graças ao nosso 

modelo com brigadas moveis, agentes e a plataforma digital. O Opportunity Bank poderá chegar onde 

os outros bancos não chegam, com um serviço melhor, e com melhores preços. Mesmo que os 

empréstimos com retenção na fonte vão proporcionar uma importante fonte de rendimentos ao banco, 

os empréstimos para PMEs e para o sector agrícola continuaram a ser uma parte importante da nossa 

carteira de créditos. 

 

6.5. DIFERENCIAÇÃO 

 

Com o apoio da MyBucks, o Opportunity Bank vai mudar a sua imagem que ficará acorde aos novos 

tempos e à imagem da própria MyBucks. O banco já tem começado a renovar os balcões e nos próximos 

meses começará uma agressiva campanha de marketing para captar novos clientes e depósitos. 

A nossa tecnologia também será chave na nossa diferenciação do resto do mercado. A nossa app vai ser 

fácil de usar e terá funções uteis (para educar os clientes, por exemplo) que mais nenhum outro banco 

tem no mercado local. 
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CAPÍTULO VII 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

 

Reproduz-se em seguida o teor da Auditoria Independente às Demonstrações Financeiras da Companhia 

de Moçambique, S.A., para o exercício de 2017: 
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Reproduz-se em seguida o teor da Auditoria Independente às Demonstrações Financeiras da Companhia 

de Moçambique, S.A., para o exercício de 2016: 
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