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FICHA TÉCNICA 
 
 
ENTIDADE EMITENTE 

 
SMM – Sociedade Moçambicana de Medicamentos, SA 
 

 
MODALIDADE 

 
Emissão de Papel Comercial com apelo à subscrição privada 
 

 
NATUREZA E  
REPRESENTAÇÃO 

 
Títulos nominativos e escriturais, exclusivamente 
materializados em contas abertas em nome dos respectivos 
titulares 
 

 
MONTANTE DA EMISSÃO 

 
15.000.000,00 MZN 
 

 
DESIGNAÇÃO DA EMISSÃO 
 

 
A presente emissão de Papel Comercial será designada por 
“SMM-2019”. 
 

 
NÚMERO DE TÍTULOS 

 
A emissão será representada por 150.000 títulos de valor 
nominal unitário de 100,00 MZNcada 
 

 
PREÇO DE EMISSÃO E SUBSCRIÇÃO 

 
100,00MZN 
 

 
DATA DE EMISSÃO E  
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 
 

 
 
11 de outubro de 2019 
 

 
MATURIDADE 

 
11 de Outubro de 2020 
 

 
TAXA DE JURO 

 
A taxa de juro anual aplicável a cada período de contagem de 
juros é fixa e será de 25% (vinte e cinco por cento). 
 

 
PAGAMENTO DE JUROS 

 
Os juros contar-se-ão dia a dia e serão pagos 
postecipadamente no final de cada semestre da presente 
emissão de Papel Comercial.  
 
O primeiro pagamento semestral de juros da presente emissão 
de Papel Comercial ocorrerá em 11 de abril de 2020.  
 
O pagamento do 2º e último cupão será em 11 de outubro de 
2020, juntamente com o pagamento do capital. 
 

 
CÁLCULO DOS JUROS 

 
Os juros serão calculados diariamente e numa base de 360 dias, 
correspondentes a doze meses de 30 dias cada (ou seja, na 
convenção de 30/360). 
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REEMBOLSO DE CAPITAL 

 
Se não ocorrer reembolso antecipado da totalidade da 
emissão, o prazo do empréstimo será de 12 (doze) meses e 
será reembolsado pelo seu valor nominal no final do 
empréstimo, juntamente com o pagamento de juros do último 
cupão, a 11 de outubro de 2020. 
 

 
REEMBOLSO ANTECIPADO POR VONTADE 
DO INVESTIDOR (PUT OPTION) 

 
O reembolso antecipado por vontade do investidor será 
possível em qualquer momento da vida da presente emissão, 
no caso de incumprimento por parte da SMM de qualquer 
obrigação de pagamento emergente da presente emissão. 
 
Caso esta situação ocorra, a SMM compromete-se a efectuar a 
sua publicação, no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de 
Moçambique e num jornal de maior circulação nacional, dando 
conhecimento desse facto e informando que, nos termos da 
Ficha Técnica da emissão, os titulares desta emissão de Papel 
Comercial poderão solicitar o reembolso antecipado, se assim o 
desejarem 
 
Os titulares da presente emissão de Papel Comercial, que 
desejem exercer a opção de reeembolso antecipado, deverão 
comunicar a sua intenção, por carta registada dirigida à sede da 
Emitente, devendo esta proceder ao respectivo reembolso dos 
títulos, após a recepção da referida notificação, na data de 
vencimento do cupão em curso. 
 

 
CONVENÇÃO DE DATAS 

 
Se a data prevista para a realização de qualquer pagamento de 
juros ou reembolso de capital da presente Emissão de Papel 
Comercial não constituir um dia útil, essa data passará para o 
dia útil imediatamente seguinte. 
 
Para este efeito, entende-se por dia útil, qualquer dia em que 
os Bancos estejam abertos e a funcionar em Maputo. 
 

 
GARANTIAS 

 
As receitas e o património da Entidade Emitente respondem 
pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da 
presente emissão de Papel Comercial.  

 

Garantia hipotecária de património SMM até ao valor total das 
responsabilidades financeiras (capital e juros) da presente 
emissão de Papel Comercial.  

 
Livrança subscrita pela SMM (a selar apenas em caso de 
execução efectiva). 
 
 

 
ESTATUTO JURÍDICO DOS TÍTULOS 

 
Pari-passu: A SMM reconhece aos titulares deste valor 
mobiliário, o direito de serem pagos, pelo menos, em igualdade 
de circunstâncias com os restantes credores, caso se verifique a 
existência de circunstâncias impeditivas do cumprimento 
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pontual e integral da presente emissão de Papel Comercial, 
devendo este empréstimo, ser liquidado em igualdade de datas 
e proporção.  
 
 

 
REGIME FISCAL 

 
Nos termos do regime fiscal em vigor, e com excepção das 
entidades isentas de tributação ou das entidades com dispensa 
de retenção na fonte, os rendimentos dos valores mobiliários 
estão sujeitos a tributação de 20% em sede de IRPS e de IRPC. 
 

 
ADMISSÃO À COTAÇÃO 

 
A presente emissão de Papel Comercial será admitida à cotação 
na Bolsa de Valores de Moçambique. 
 

 
CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 

 
A conta de registo da emissão de Papel Comercial “SMM 2019” 
ficará registada junto do Banco Mais. 
 
As contas de registo dos titulares das obrigações da emissão de 
Papel Comercial “SMM 2019” ficarão registadas junto do Banco 
Mais.   
 

 
ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DA EMISSÃ0 
 

 
BANCO MAIS, SA 
 

 
AGENTE PAGADOR 

 
BANCO MAIS, SA 
 
 

 


