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Sede: Avenida União Africana, 8145, Cidade da Matola 

Matrícula na Conservatória do Registo de Entidades Legais nº 100 082 381 

Capital Social: MT 800.000.000,00  

NUIT: 400 220 379 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE ADMISSÃO À COTAÇÃO AO 

MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS DA BOLSA DE 

VALORES DE MOÇAMBIQUE DE 150.000 

OBRIGAÇÕES NOMINATIVAS E ESCRITURAIS, DE 

VALOR NOMINAL DE 100,00 MT CADA, 

REPRESENTATIVAS DA EMISSÃO DE PAPEL 

COMERCIAL “SMM 2019” NO MONTANTE GLOBAL 

DE 15.000.000,00 MT 
 

 

Operador de Bolsa  

 

Avenida Julius Nyerere, nº2385, Maputo  

Registo de Entidades Legais: 100053209 

Capital social: MZN 1.250.000.000,00 

NUIT 500001070 

 

 

 

 

Outubro de 2019 
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ADVERTÊNCIAS AOS INVESTIDORES 

 

A DECISÃO DE ADMISSÃO À COTAÇÃO SIGNIFICA QUE A AUTORIDADE 

COMPETENTE CONSIDERA O PEDIDO DE ADMISSÃO PROCEDENTE À LUZ DA 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, MAS NÃO ENVOLVE POR PARTE DELA, QUALQUER 

GARANTIA OU RESPONSABILIDADE QUANTO À EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA DA ENTIDADE EMITENTE, À SUA FIABILIDADE 

OU À QUALIDADE DOS VALORES MOBILIÁRIOS EM CAUSA, NEM QUANTO À 

SUFICIÊNCIA, OBJECTIVIDADE, VERACIDADE E ACTUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO PRESTADA ATRAVÉS DO PROSPECTO. 

 

A PRESENTE EMISSÃO FOI ORGANIZADA PELO BANCO MAIS S.A. 
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1. INFORMAÇÃO SOBRE A ENTIDADE EMITENTE E O FINANCIAMENTO 

 

A Lei do Medicamento nº 4/98 de 14 de Janeiro representa o comprometimento do 

Governo de Moçambique em salvaguardar e promover a Saúde Pública. Neste contexto, 

e de forma a assegurar a disponibilidade regular de medicamentos eficazes, seguros e de 

qualidade, a preços acessíveis a toda população moçambicana e garantir o seu uso 

racional, O Estado Moçambicano adquiriu em Dezembro de 2008 a Final Farmacêutica e 

constituiu a SMM - Sociedade Moçambicana de Medicamentos, SA, para operacionalizar 

o projecto de implementação de uma indústria farmacêutica com capacidade de produzir 

medicamentos para o tratamento das principais patologias que afectam a população 

moçambicana, nomeadamente, antirretrovirais e outros medicamentos essenciais.  

 

Para assegurar a capacidade produtiva em Moçambique foi rubricado em 22 de Dezembro 

de 2011 o ajuste ao Acordo Geral de Cooperação, na área de Saúde, entre os Governos 

de Moçambique e Brasil para a Instalação da Fábrica de Antirretrovirais e Outros 

Medicamentos, acordo que contempla a (T&T) –Transferência de Tecnologia e o apoio 

técnico do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), unidade técnico-

científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).  

 

Nas instalações da SMM – Sociedade Moçambicana de Medicamentos, SA, funcionava a 

Final Farmacêutica, uma fábrica criada em 2001 e que se dedicava exclusivamente à 

produção de Injectáveis de Grande Volume, nomeadamente: solução injectável de Glicose 

a 5% m/V e de Cloreto de Sódio a 0,9% m/V. Após a sua aquisição pelo Governo de 

Moçambique, foi reestruturada e ampliada, criando-se assim a área de produção e 

armazenagem de Antirretrovirais e Outros Medicamentos.  

 

A SMM produz diversos medicamentos, para atender aos programas estratégicos do 

Ministério da Saúde (MISAU). Entre as diversas enfermidades objecto da linha de 

produção, destacam-se o HIV/SIDA, as doenças que afectam o Sistema Nervoso Central, 

além de medicamentos essenciais para o tratamento de Hipertensão, Diabetes, Distúrbios 

Hematológicos, Antibióticos e soros para área de Nutrição – Distúrbios Hidroelectrolíticos.  
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A SMM é uma indústria farmacêutica moçambicana que se empenha na produção de 

medicamentos seguros, eficazes e de qualidade que contribuam para a melhoria da 

qualidade de vida e da saúde pública. 

 

Tem por missão ser a principal referência nacional da indústria farmacêutica através da 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção de medicamentos de padrão 

internacional. 

 

Os valores que norteiam a SMM e que orientam a conduta profissional e pessoal, tanto 

individualmente como colectivamente, são a melhoria contínua, satisfação do cliente, alto 

sentido de ética, aprumo e urbanidade, valorização das pessoas, responsabilidade 

ambiental e social, colaboração, foco nos resultados, integridade e a inovação. 

 

A SMM pretende posicionar-se como uma empresa fiável que produz medicamentos 

“made in Mozambique” com padrões de qualidade internacionalmente reconhecidos.  

 

O presente financiamento de Papel Comercial visa apoiar a tesouraria e viabilizar o 

fornecimento em tranches de cerca de um total previsto equivalente a 6 milhões de USD 

(aproximadamente MZN 378 milhões) de medicamentos ao MISAU, em contratos de 

tomada firme da produção para o exercício económico de 2019 e 2020. Este 

financiamento permite à SMM aumentar exponencialmente o seu volume de negócios, 

assegurando igualmente a sua viabilidade financeira. 

 

De notar que a SMM está em fase de transição de um projecto de cooperação, que está 

na sua génese, para uma postura empresarial, potenciando a utilização dos seus activos 

ao nível da sua capacidade instalada. Dotada de uma equipa altamente qualificada, 

instalações fabris com os mais elevados padrões de qualidade. Tem um laboratório de 

controlo de qualidade equipado com os mais modernos equipamentos. A SMM alcançou 

em 2018 a certificação GMP – Boas Práticas de Fabrico (BPF). A SMM goza de uma 

situação privilegiada e muito competitiva no mercado, desde logo pelo relacionamento 

privilegiado com o MISAU, que garante a compra da sua produção (como incentivo à 

produção local por oposição à importação).  
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A SMM detém um conjunto de activos e uma estrutura de capitais próprios robusta e 

uma capacidade de endividamento sub-utilizada que lhe permite confortavelmente 

sustentar este período de transição da fase de investimento para o nível de operações 

em que passará a gerar margens positivas e lucros. 

 

 

1.1. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

A entidade emitente tem como denominação social “SMM – SOCIEDADE MOÇAMBICANA 

DE MEDICAMENTO, S.A.”, mas utiliza frequentemente apenas a designação de SMM, e 

tem os seus estatutos publicados no Boletim da República n.º 22 Série III, de 22 de 

fevereiro de 2016, tendo sofrido rectificações constantes no Boletim da República n.º 131, 

Série III, de 02 de Novembro de 2016. 

 

 

2. MENÇÕES LEGALMENTE OBRIGATÓRIAS NAS PUBLICAÇÕES DA EMITENTE 

  

Nome:  SMM – Sociedade Moçambicana de Medicamentos, S.A. 

Sede:  Avenida União Africana, 8145, Cidade da Matola, Moçambique 

Registo: Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o n.º 100 082 381 

Capital Social:  800.000.000,00 MT (oitocentos milhões de Meticais) 

NUIT:  400 220 379 

 

2.1 ESTRUTURA ACCIONISTA DA EMITENTE 

 

A estrutura accionista da SMM é composta por um único acionista, o Estado, através do 

IGEPE – Instituto de Gestão das Participações do Estado.  

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA QUALIDADE INFORMATIVA 

 

A forma e o conteúdo da presente nota informativa obedecem ao preceituado no 

Decreto-Lei n.º 21/2005 de 31 de Maio (que regula o processo de emissão e admissão à 

cotação de Papel Comercial) e demais legislação aplicável, declarando os seus 
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responsáveis que, os elementos neles inscritos estão de acordo com os factos e que não 

existem omissões que possam alterar o seu significado, responsabilizando-se assim, pela 

suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das informações nele contidas, à data 

da sua publicação. 

 

São responsáveis pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa, a 

sociedade SMM – Sociedade Moçambicana de Medicamentos, SA, enquanto entidade 

Emitente, e os membros do Conselho de Administração da sociedade, nomeadamente: 

 

Presidente:  Evaristo Madime 

Administrador:  Nelson Matsinhe 

Administrador:  Ana Raquel Sitoe 
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4. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE EMISSÃO 

 

A presente emissão de Papel Comercial da Emitente, foi efectuada numa única série, pelo 

valor máximo estabelecido para a emissão, sendo que a presente Nota Informativa 

representa um pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique, nos 

termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 21/2005 de 31 de maio. 

 

 

4.1. MONTANTE E MODO DE REPRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS 

 

A emissão de Papel Comercial da sociedade, é referente a 150.000 (Cento e Cinquenta 

mil) títulos nominativos e escriturais, cada um com o valor nominal de 100,00 MT (Cem 

Meticais), correspondente ao valor global de emissão de 15.000.000,00 MT (Vinte 

Milhões de Meticais), representativo da Emissão de Papel Comercial “SMM 2019”, e é 

emitida a 11 de outubro de 2019. 

 

 

4.2. DURAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, DATAS E MODALIDADES DE AMORTIZAÇÃO 

 

A maturidade do empréstimo é de 12 meses, na base de 30/360 dias. 

 

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. 

 

4.3. MOEDA DO EMPRÉSTIMO 

 

O empréstimo de Papel Comercial foi emitido na moeda nacional da República de 

Moçambique, o Metical.  
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4.4. CADÊNCIA DE EMISSÃO 

 

A emissão de Papel Comercial “SMM 2019” é feita numa única série. 

 

4.5. DIREITOS DE PREFERÊNCIA NA SUBSCRIÇÃO OU VENDA 

 

Não estão estabelecidas condições de exercício de direito de preferência na subscrição 

ou venda de títulos do Papel Comercial da Emitente, sendo estes livremente negociáveis 

nos termos da lei geral. 

 

 

5. MODO DE DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS JUROS 

 

5.1. Cálculo da Taxa de Juro 

 

A taxa de juro nominal anual aplicável a cada período de contagem de juros será fixa em 

25% do capital. 

 

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. 

 

 

5.2. DATA DE PAGAMENTO DOS JUROS  

 

 

O pagamento de juros será semestral e ocorrerá em 4 de abril de 2020 e em 11 de outubro 

de 2020. Se a data de pagamento de juros não for um dia útil, o pagamento será feito no 

dia útil seguinte. 

 

Por Dia Útil, para este efeito, entende-se qualquer dia que não seja Sábado, Domingo ou 

feriado declarado nacional. 
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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. 

 

 

 

6. NATUREZA E ÂMBITO DAS GARANTIAS PRESTADAS À EMISSÃO 

 

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. O Banco Agente 

Pagador será responsável por acionar a garantia real e proceder com o pagamento das 

responsabilidades acordadas  

 

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

 

7. REGIME FISCAL APLICÁVEL 

 

É aplicável à emissão de Papel Comercial “SMM 2019” o regime fiscal em vigor pela Lei da 

República de Moçambique. 
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8. PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS 

 

Sumário da Informação Financeira 

 

• A informação financeira disponibilizada é referente ao período 2017 a 2018. 

• O ano fiscal da empresa é 31 de dezembro de cada ano. 

• A SMM apresentou o nível de facturação até a data de 31 de dezembro de 2018 de MZN 

67,4 milhões. 

• A informação financeira apresentada é auditada. 

• As contas de 2017 e 2018 foram auditadas pela Nexia BKSC.  

 

8.1. BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018 

 

 

2018 2017 Variação

Activos não correntes 417 975 313 422 636 001 -1%

Investimentos de Capital 546 500 867 545 957 651

Depreciações -128 525 554 -123 321 650

Activos Correntes 208 021 823 235 878 621 -12%

Inventários 9 377 971 10 829 127

Clientes 1 459 446 24 896 378

Caixa e Equivalentes de caixa 13 345 251 19 399 385

Estado 2 613 813 3 599 010

Acréscimos e Diferimentos 2 935 777 0

Outros Activos Correntes 178 289 565 177 154 721

Total de Activos 625 997 136 658 514 622 -5%

Fundos Próprios e Passivo 511 994 466 544 642 775 -6%

Capital Social 800 000 000 800 000 000

Resultados Acumulados -270 931 057 -207 632 728

Resultado do Exercício -17 074 477 -47 724 497

Passivos não Correntes 48 396 250 48 396 250 0%

Empréstimos obtidos 48 396 250 48 396 250

Passivos Correntes 65 606 421 65 475 596 0%

Empréstimos Bancários (CP) 42 887 889 42 887 889

Outros empréstimos Obtidos 0 1 689 207

Fornecedores 22 465 999 19 765 341

Outros Passivos Correntes 252 533 95 380

Acréscimos e Diferimentos 0 1 037 779

Total de Fundos Próprios e Passivo 625 997 137 658 514 621 -5%

Balanço
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Análise do Balanço 

• A SMM apresenta no final de 2017 capitais próprios elevados no valor de 544 milhões 

de MZN, que sofrem em 2018 uma ligeira diminuição (-5%) para 512 milhões, fruto dos 

resultados negativos transitados. 

• Ainda assim, a SMM tem uma estrutura muito robusta de capitais próprios e de activos, 

que lhe confere uma situação financeira sólida. Dispõe igualmente de uma capacidade 

inexplorada de endividamento que lhe permite levantar os fundos necessários ao 

corrente aumento da actividade que por sua vez lhe permitem atingir no muito curto 

prazo resultados positivos que invertam a diminuição dos activos verificada nos anos de 

2017 e 2018. 
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8.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

 

 

 

Análise da Demonstração de Resultados 

• As receitas a 31 de dezembro de 2017 assumiram uma nova estrutura, em que a base 

de receitas são vendas de produtos e não doações efectuadas no âmbito da cooperação. 

Relativamente ao período anterior, o crescimento das vendas foi de 144%, o que 

demonstra uma tendência crescente dos últimos anos. Adicionalmente, não obstante a 

conjuntura económica desfavorável do País, a SMM conseguiu iniciar em 2017 as 

actividades comerciais de grande impacto que permitiram a empresa obter um aumento 

do volume de negócios. 

• Em 2018, as receitas confirmaram a tendência positiva registada do ano anterior, 

aumentando 47% para mais de 67 milhões de MTN. 

• Os custos operacionais (inventário, pessoal e outros) em 2018 também aumentam, 

reflectindo o aumento da actividade da empresa, mas crescendo substancialmente 

menos do que as receitas, o que se traduz por uma melhoria substancial dos resultados 

operacionais de 57%, passando de menos 34 milhões para menos 14 milhões de MTN. 

2018 2017 Variação

Vendas de Bens e Serviços 67 429 910 45 889 126 47%

Custos dos inventários vendidos ou consumidos -51 283 221 -32 334 265

Custos com o Pessoal -21 688 004 -20 549 226

Fornecimentos e Serviços de Terceiros -9 151 253 -6 383 164

Amortizações -5 166 411 -5 070 164

Outros Ganhos e Perdas Operacionais 5 086 299 -15 848 732

-14 772 680 -34 296 425 -57%

Rendimentos Financeiros 25 013 2 741 134

Custos Financeiros -2 326 811 -16 169 207 -86%

-2 301 798 -13 428 073

Resultado Antes de Imposto -17 074 478 -47 724 498

Imposto sobre o rendimento

Resultado Líquido do Exercício -17 074 478 -47 724 498 -64%

Demonstração de Resultados
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• Também ao nível dos resultados financeiros se denota uma substancial melhoria, com 

uma redução dos custos de 86%, passando os resultados financeiros de menos 13 

milhões para menos 2 milhões de MTN. 

• A melhoria dos resultados operacionais e financeiros, resultam em resultados globais 

de 64%, aproximando-se a SMM do break-even que será obtido com a continuidade da 

tendência de aumento da actividade. 

• Informação adicional: 

• Até ao final do primeiro semestre a SMM gerou receitas de 95.842.060 MTN, sendo 

que 97% deste montante (92.727.076 MTN) correspondem a receitas geradas sob 

contratos, confirmando a tendência de melhoria do desempenho já evidenciada em 

2018. 

 

• Por comparação, no ano de 2018 a facturação global da SMM foi de 67,4 milhões 

de MTN. Ou seja, o volume de negócios da SMM no primeiro semestre de 2019 é 

cerca de 42% superior ao volume global de negócios para todo o ano de 2018. 

 

• Evolução da Facturação 2018-19: 

 

 

• No cenário plausível da SMM manter no 2º semestre de 2019 o nível de facturação 

do primeiro, a SMM facturará quase 200 milhões de MTN, quase triplicando o 

volume de negócios face a 2018. 

 

• De notar que, dada a duração dos contratos de fornecimento do seu principal 

cliente, o MISAU (1 e 2 anos, respectivamente), bem como o montante global 

(6.044.000 USD, cerca de 380.000.000 MTN), e tendo em conta o volume já 

fornecido de 92.727.076 MTN (cerca de 24% do total para ¼ da duração dos 

contratos), a SMM encontra-se em posição de cumprir os contratos dentro dos 

períodos estabelecidos. 

 

67 400 000

95 842 061

191 684 121

Facturação 2018 Facturação 2019 - 1º Semestre Estimativa 2019

Facturação - Evolução (MTN)

42%

184%
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9. DEPENDÊNCIA DE FACTOS SUSCEPTÍVEIS DE AFECTAR A SUA RENTABILIDADE 

 

 

9.1. PATENTES E LICENÇAS 

 

• Licença de Fabrico de Medicamentos 01/DNF/2018 

• Certificado de BPF – Boas Práticas de Fabrico IF02/BPF/DNF/2018 

• Acordo com o Ministério da Saúde que expressa a decisão de aquisição de todos os 

medicamentos fabricados pela SMM desde que atendam as necessidades do Sistema 

Nacional de Saúde 

• Contrato de fornecimento de medicamentos ao MISAU no período de 1 de janeiro de 

2019 a 31 de dezembro de 2019 - Nº 58A001241/01/AD/MED- CMAM/SMM/018, no 

valor de USD 4.625.000 

• Contrato de fornecimento de medicamentos ao MISAU no período de 1 de janeiro de 

2019 a 31 de dezembro de 2019 - Nº 58A001241/AD/01/IGV- CMAM/SMM/018, no 

valor de USD 1.419.000 

• Acordo de Transferência de Tecnologia celebrado com a Merck (Germany) com vista à 

produção pela SMM da metformina 

• Acordo de Transferência de Tecnologia celebrado com Laboratórios Azevedos 

(Portugal) para a produção pela SMM de ciprofloxacina, ibuprofeno e omeprazol  

• Acordo de Transferência de Tecnologia com a Shijiazhuang Pharmaceutical (China) 

para a produção pela SMM de injectáveis de grande volume 

• Acordo de transferéncia de tecnologia com a NCPC – North China Pharmaceutical 

Group Corporation (China) para a produção pela SMM de fenoximetilpinicilina, 

amoxicilina e amoxicilina com ácido clavulânico.  

 

9.2. ACONTECIMENTOS EXCEPCIONAIS  

 

Nos dois últimos anos de actividade da Emitente, não houve eventos que possam ter 

afectado ou possam vir a afectar as actividades da SMM – Sociedade Moçambicana de 

Medicamentos, SA. 

 

 

 



   
 

 
16 

 

10. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E DE EMISSÃO 

 

Os títulos representativos da presente emissão de Papel Comercial foram emitidos e 

subscritos ao seu valor nominal, de 100,00 MT (cem Meticais), tendo sido colocados junto 

dos investidores na modalidade de oferta privada.  

 

 

11. REEMBOLSO 

 

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, em 11 de outubro 

de 2020. 

 

 

12. REEMBOLSO ANTECIPADO 

 

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 

reembolso 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. 
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13. TRANSMISSIBILIDADE 

 

Esta emissão de papel comercial é livremente transmissível e será objecto de imediata 

admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique. 

 

 

13.1. DIREITOS INERENTES A ESTES 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 pontual e integral da 

presente emissão de Papel Comercial, devendo este empréstimo, ser liquidado em 

igualdade de datas e proporção. 

 

A emissão de Papel Comercial “SMM 2019” não está sujeita a direitos especiais, não 

conferindo outros direitos que não seja o direito ao recebimento dos juros e do reembolso 

do capital. 

 

 

13.2. DIREITOS DE PREFERÊNCIA NA COMPRA OU VENDA 

 

Não existem quaisquer direitos de preferência subjacentes a esta emissão, sendo os 

títulos representativos do Papel Comercial “SMM 2019” livremente negociáveis nos 

termos da lei geral. 

 

 

14. DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL E LOCAIS DE CONSULTA 

 

A nota informativa foi divulgada aos investidores antes do início da colocação da oferta 

junto da Entidade Emitente, uma vez que se tratou de uma subscrição privada de títulos 

de Papel Comercial. 


