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HCB DISPONIBILIZA 2,5 % DAS SUAS ACÇÕES A
MOÇAMBICANOS ATRAVÉS DA BVM

A

Hidroeléctrica de Cahora Bassa anunciou
publicamente ontem, dia 20 de Maio, em
Maputo, os termos e condições da Oferta Pública
de Venda. A cerimónia contou com a presença
do Banco de Moçambique (regulador do mercado de capitais), membros do Conselho de
Administracão da HCB e da BVM, gestores de
topo dos bancos comerciais, seguradoras, clientes
corporate dos bancos e potenciais investidores e
outros convidados.
Os 2,5% representam quase 687 milhões de acções
dos 7,5% que a empresa pretende vender no
âmbito da recomendação feita aos accionistas
pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi,
com o objecto de promover a inclusão económica
dos moçambicanos.
Durante a sua intervenção, o PCA da HCB, Pedro
Couto, referiu que o preço de cada acção custará
três meticais (3,00 MT), e todos os cidadãos, empresas e instituições nacionais elegíveis, poderão
fazer a sua subscrição para a compra das acções
HCB através das plataformas disponíveis (balcões
dos bancos, e-Banking, a plataforma para Smartphones e a tecnologia USSD *224#), por forma a
abranger todos cidadãos moçambicanos que se
encontrem em zonas sem estruturas bancárias ou
que não tenham conta bancária, dado o baixo
nível de bancarização ainda prevalecente no País.
Garantiu aos potenciais investidores que a HCB
é financeiramente robusta e paga dividendos

aos seus accionistas anualmente, e a compra
de acções poderá significar também ter certeza
que o valor investido terá um bom retorno.
Para o PCA da BVM, Salim Valá, esta operação
da HCB via Bolsa de Valores, vai sem dúvida
incrementar a capitalização bolsista, a liquidez
do mercado, o volume de transacções, irá atrair
interesse de novos investidores e vai despertar também interesse de outras empresas pelo mercado
de capitais e a Bolsa de Valores em particular.
Presentemente, a BVM tem registados na Central
de Valores Mobiliários cerca de 7.750 investidores e
com esta dispersão do capital da HCB, “prevemos
que este número aumente para cerca de 40 mil
investidores”, concluiu Valá.
Falando da estruturação da oferta pública”, o
PCE do BCI, Paulo Sousa, garantiu que tudo está
acautelado para garantir que até os moçambicanos que estejam fora da banca formal possam
ser accionistas da HCB.
Fez saber, ainda, que o lote mínimo de subscrição
para pequenos investidores nacionais são 20 acções o correspondente a 60,00 MT, e o máximo
para este segmento são 7.500 acções, que custam 22.500,00 MT e para os investidores nacionais
singulares, o lote mínimo de subscrição são 1.000
acções enquanto para as entidades colectivas,
o mínimo permitido são 20.0000 acções, avançou
Paulo Sousa.

Salim Cripton Valá - PCA da BVM
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BVM E STANDARD BANK JUNTOS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO
DO MERCADO DE CAPITAIS

A

Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) em
parceria com o Standard Bank, organizou no
dia 17 de Maio, em Maputo, um Workshop sobre
o Mercado de Capitais. A iniciativa tinha como
objectivo promover junto dos seus clientes esta
fonte alternativa de financiamento e diversificação
da poupança.
Tratou-se de uma iniciativa complementar dos
esforços que têm sido empreendidos pela Bolsa
de Valores de Moçambique na promoção do
mercado de capitais no País, que ainda é incipiente.
A organização do evento resulta da constatação
de que o mercado de capitais moçambicano ainda
está aquém do desejável, pois muitos dos empresários não se financiam via Bolsa e os investidores
não têm onde colocar as suas aplicações devido
à falta de títulos no mercado bolsista.
Nesse sentido, e na qualidade de parceiro dos
seus clientes e com experiência na estruturação
deste tipo de operações, o Standard Bank julgou
pertinente aconselhá-los a procurar outras fontes
alternativas de financiamento, e que ofereçam segurança, nomeadamente o mercado de capitais.
Para o Presidente do Conselho de Administração
da BVM, Salim Valá, a iniciativa do Standard Bank
vai ajudar a galvanizar o mercado de capitais,
tornando-o mais dinâmico e fonte preferencial
de financiamento para as empresas nacionais.

Conforme explicou Salim Valá, o nível de capitalização bolsista ainda é baixo (cerca de nove por
cento do PIB-Produto Interno Bruto) havendo, por
isso, necessidade de reverter este cenário. Afirmou
ainda que, nos próximos 15 -20 anos o mercado
de capitais pode ser a principal fonte de financiamento das empresas, pois os requisitos para
admissão não são “um bicho de sete cabeças”
como muitas vezes se pensa.
“Queremos incrementar significativamente o nível
de capitalização bolsista, e a nossa perspectiva é
que até 2022 atinjamos os 21%. Temos, actualmente,
oito empresas cotadas na bolsa e esperamos subir
para 10 até ao fim deste ano. Em suma, queremos
aumentar o volume de negócios, a liquidez no
mercado, bem como o número de títulos cotados
na bolsa.” Tudo está sendo feito para que no futuro,
a BVM seja o efectivo termómetro que mensura o
ambiente de negócio e as tendências da economia em Moçambique, enfatizou o Presidente do
Conselho de Administração da BVM.
“Há inúmeras vantagens no recurso ao mercado
de capitais como fonte de financiamento. Estar
cotado na Bolsa de Valores de Moçambique
ajuda a ter visibilidade no mercado, valorização
potencial das acções, melhor taxa de juro nos
empréstimos obrigacionistas e valorização da
empresa em resultado da confiança do mercado
e dos investidores, que passa a ser vista como uma

empresa transparente e que respeita os princípios
de governação corporativa”, explicou Fernando
de Oliveira, gestor da Banca de Investimento do
Standard Bank.
Durante o evento, a Bayport Moçambique, uma
instituição que concede crédito para funcionários
públicos e que actua no mercado nacional desde
2012, partilhou a sua experiência no financiamento
através da Bolsa de Valores de Moçambique, cuja
operação foi estruturada pelo Standard Bank.
“É uma ferramenta muito importante, que alarga
as oportunidades de financiamento das empresas
que pretendem impor-se no mercado ajudando,
desse modo, a transformar a nossa economia.
Recorremos à BVM para assegurarmos o nosso crescimento e continuarmos a alargar a nossa inserção
no País, tendo o Standard Bank desempenhado
um papel importante na operação, inclusive nos
aspectos legais”, disse o Director-Geral da Bayport
Moçambique, Michael Mocke, para quem as
empresas devem tirar proveito das vantagens do
financiamento através do mercado de capitais.
A Bayport Moçambique entrou no mercado de
capitais em 2016 e já emitiu um total de cinco
emissões totalizando mais de 1.5 Bilões de Meticais,
tendo recebido o prémio de “Melhor Obrigação do
Ano em Moeda Local’’, referente a 2018, atribuído
pela GFC Media Group.

BVM E ISSM CAPACITAM QUADROS DO MINEDH EM MATÉRIAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

F

uncionários do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e do Instituto
Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE)
a nível da cidade de Maputo, beneficiaram-se de
uma capacitação em matéria de Mercado de
Capitais, Bolsa de Valores e Seguros, no passado
dia 8 de Maio corrente.
A capacitação ministrada pelos quadros da
BVM e do Instituto de Supervisão de Seguros de
Moçambique (ISSM) visou fornecer elementos
básicos para que o MINEDH-INDE continue a
elaborar e inserir matérias sobre alternativas de
financiamento e poupança via Bolsa de Valores
e Seguros nos curricula escolares, de modo que
no futuro essas matérias, despertem nos alunos a
consciência da importância da poupança como
um mecanismo de investimento para o futuro, e
do seguro, consciencializando-os sobre os diversos riscos associados a vida humana e formas de
precaução.
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Intervindo no seminário alusivo a capacitação, o
Director Geral do INDE, Ismael Nhêze, referiu que
a missão da sua instituição é sistematizar conhecimento de modo a transmitir aos estudantes.
Com a formação os pedagogos vão perceber
as vantagens da educação financeira, de forma
a cultivar no aluno a conhecer a importância do
seguro e bolsa de valores.
“O desafio do sector da educação é formar
jovens e crianças através da criatividade, abrindo espaço para novos cursos vocacionais que
terão demanda no mercado Nacional”. Salientou
Ismael Nhênze.

Por seu turno, o Director de Operações da BVM,
Amorim Pery, dissertou sobre o papel da bolsa
como alternativa ao financiamento e poupança
através de várias vantagens que representam o
mercado bolsista nacional apresenta.
“As empresas cotadas na BVM têm maior apetência de investidores estrangeiros, isenção
de imposto de selo nas transacções da bolsa,
poupança fiscal de 50 por cento nos dividendos,
maior visibilidade no mercado, opções de financiamentos, entre outros”, anunciou.
Por outro lado, a Directora de Supervisão do
ISSM, Alice Azarias, referiu que a realização desta

actividade é consequência de experiências colhidas do Brasil pelo ISSM, BVM e INDE, com vista
a integração de matéria financeira nos currícula
escolar, acção que se enquadra na Estratégia
para o Desenvolvimento do Sector Financeiro
(2013-2022), aprovada pelo Governo da República de Moçambique e na Estratégia Nacional
de Inclusão Financeira (2016-2022).
Acrescentou ainda que, é expectativa do Instituto que os pedagogos do MINEDH e do INDE
estejam capacitados para melhor elaborarem os
conteúdos sobre seguros e mercado de capitais
que integrarão os currícula do Sistema Nacional de
Educação (SNE) de forma gradual e transversal.

BVM E UDM JUNTAM ESFORÇOS NA PROMOÇÃO DA LITERACIA
E INCLUSÃO FINANCEIRA E NA EXPANSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS
como combustível para a geração do progresso
e bem-estar da população.
Durante a intervenção, o orador defendeu que
o DEL (Desenvolvimento Económico Local) exige
uma priorização estratégica ao desenvolvimento
económico, tendo recomendado que é vital
atrair e acarinhar os agentes económicos que
investem e fazem negócios no Distrito e remover as
barreiras que ainda constrangem o bom ambiente
de negócios.
O painelista defendeu a mudança de paradigma
que deve assentar na promoção da poupança
para depois investir e não ficar eternamente a
espera do apoio externo, e para o efeito, é pertinente ter um bom conhecimento da realidade
local, identificar as oportunidades de negócios
existentes, apostar nos vectores de DEL, intervir
com base nas cadeias de valor mais importantes
e em áreas de foco, e no desenvolvimento de
actividades económicas rentáveis e que criam
empregos e geram mais renda para as famílias.

O

Presidente do Conselho de Administração da
Bolsa de Valores de Moçambique, Salim Cripton Valá, defende que o agro-negócio e as PME´s
são os motores de crescimento e desenvolvimento
do Distrito de Morrumbene, e que a localização
próxima de centros de consumo de Maxixe e
Inhambane e o facto de estar ao longo da EN1,
são factores importantes a capitalizar no futuro.
Salim Valá, falou no distrito de Morrumbene, Província de Inhambane, no âmbito da realização do

Forum Distrital de Investimentos local, realizado em
Maio do ano corrente, presidido pelo Governador
da Província de Inhambane, Daniel Chapo, onde
apresentou o tema “Distrito como Polo de Desenvolvimento e a Estratégia de Desenvolvimento
Económico Local de Morrumbene”.
O PCA referiu que com o aprimoramento do processo de descentralização, as lideranças, as pessoas,
instituições, o conhecimento e os recursos locais,
devem ser devidamente accionados para servir

Num outro desenvolvimento, defendeu que não
basta ter um plano com prioridades, objectivos e
metas claras, e fundamental operacionalizar a estratégia com instrumentos concretos para viabilizar
a capacitação das PME´s e os serviços de apoio
ao desenvolvimento de negócios, mecanismos de
financiamento, apropriadas ligações de mercado,
mobilizando recursos para implantar infraestruturas
económicas e sociais para apoiar o desenvolvimento de negócios e sistemas de comunicação
para o desenvolvimento local.

Saiba mais...

A OFERTA PÚBLICA DE VENDA DAS ACÇÕES DA HCB

A

s Ofertas Públicas de Venda (OPV) são operações referentes à venda de acções das
empresas ao grande público, em condições
pré-estabelecidas pelas próprias sociedades, com
a finalidade de serem fonte de financiamento da
empresa e/ou para promover a dispersão total
ou parcial do seu capital social por um conjunto
alargado de investidores, e assim alcançarem uma
maior projecção e reconhecimento nas praças
financeiras (nacional e internacional).
Quando as acções objecto de uma OPV são tituladas pelo Estado, a OPV pode tomar o nome de
Privatização, e quando são referentes à compra
de acções decorrentes de um aumento de capital

social (emissão de novas acções) tomam o nome
de Ofertas Públicas de Subscrição (OPS).

de Capitais, cabendo à BVM o apuramento dos
resultados em Sessão Especial de Bolsa.

A realização de uma OPV constitui muitas vezes
a oportunidade de os investidores serem accionistas de empresas de grande dimensão, e ao
comprarem acções dessas empresas fazem-no
na expectativa de valorização do seu preço e/
ou o recebimento dos dividendos (parte dos
lucros da empresa que são distribuídos aos
accionistas).

Nesta 2ª quinzena de Junho inicia-se a Oferta
Pública de Venda de Acções da HCB, naquela
que irá ser a maior operação bolsista até hoje
realizada em Moçambique. Sendo a maior operação, não foi no entanto a única OPV realizada
pela BVM: já em 2001 decorreu a OPV de 10% da
CDM – Cervejas de Moçambique, SA; em 2008 a
OPV de 10% da CMH – Companhia Moçambicana
de Hidrocarbonetos, SA; em 2012 a OPV de 25% da
CETA – Construção e Engenharia, SA; e em 2013 a
OPV de 10% da EMOSE – Empresa Moçambicana
de Seguros, SA.

Em Moçambique, as Ofertas Públicas de Venda são
autorizadas pelo Banco de Moçambique enquanto
entidade supervisora do Mercado de Capitais
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Para além da sua dimensão (mais de 686 milhões
de acções em venda), esta OPV reveste-se de um
conjunto de características que a diferenciam de
outras operações similares: a exclusividade aos
investidores nacionais, a prioridade e a garantia de
atribuição de acções aos investidores singulares;
a isenção de custos aos pequenos investidores
de menor renda, a utilização de novos canais
(telemóveis e apps) através dos quais se podem
dar ordens de compra de acções.
As acções da HCB estarão disponíveis para
subscrição de 17 de Junho a 12 de Julho de 2019,
em todos os balcões dos bancos comerciais
e através das novas tecnologias (telemóveis e
apps), e cada acção custará 3 Meticais. No dia
17 de Julho de 2019, a BVM irá realizar uma Sessão
Especial de Bolsa onde serão tornados públicos
os resultados desta OPV.
O desenvolvimento e a utilização de novos canais de subscrição de acções - para além dos
tradicionais balcões das agências bancárias –
com recurso às novas tecnologias móveis e às
operadoras de telefonia móvel (Tmcel, Vodacom
e Movitel), permitem aos cidadãos residentes em
zonas sem infraestruturas bancárias poderem
participar na OPV, concorrendo assim para uma
efectiva inclusão financeira dos cidadãos.
A OPV da HCB vai permitir à empresa obter um
encaixe financeiro superior a 2060 milhões MT,
constituindo um contributo importante para o
financiamento das suas actividades operacionais,
para as suas necessidades de investimento, para
a expansão e diversificação do seu negócio,
para o assegurar da estabilidade da empresa
no médio e longo prazo.

Mas a OPV da HCB não termina com a divulgação
dos seus resultados na Sessão Especial da Bolsa de
Valores no dia 17 de Julho, porque de seguida os
mais de 2060 milhões de acções representativas
de 7,5% do capital social da HCB irão ser admitidos
à cotação na BVM, onde poderão a passar ser
negociados pelos investidores nacionais.

valor e reconhecimento da empresa nas praças
financeiras internacionais, assim como será o
despertar da atenção do investimento externo
nas oportunidades do mercado de capitais em
Moçambique.
A realização da OPV da HCB através do mercado
de capitais e da Bolsa de Valores, vai evidenciar
o papel da BVM não só como importante fonte
de financiamento das empresas, como também
importante contributo para o empoderamento
económico e a inclusão financeira dos nossos
cidadãos e do sector empresarial nacional.

A expectativa futura dos seus resultados financeiros
e da participação da HCB em novos empreendimentos, irá contribuir para o fortalecimento
do empoderamento económico dos cidadãos,
para a criação de uma base alargada de novos
accionistas e de novos investidores, para uma
potencial valorização do preço das acções da
HCB no mercado bolsista, para um crescente

Detalhes dos
Seguimentos
Ordens colocadas na 2
semanas iniciais (17 Junho
a 1 Julho) beneficiarão
de um factor de rateio
que será o dobro (200%)
do factor de rateio das
ordens colocadas nas 2
semanas subsequentes
(1 Julho a 12 Julho).

A tabela abaixo ilustra os detalhes dos Segmentos
da OPV

A.
(no. de
Trabalhadores
acções) (Valor
da HCB
em meticais)
(nacionais)

B.
Pequenos
investidores
nacionais

C.
Investidores
individuais
nacionais

D.
Investidores
colectivos
nacionais

Lote mínimo de
subscrição

100
(300 MT)

20
(60 MT)

1.000
(3.000 MT)

20.000
(30.000 MT)

Subscrição por
múltiplo

10
(30 MT)

10
(30 MT)

100
(300 MT)

1.000
(3.000 MT)

Lote máximo
de subscrição

15.000
(45.000 MT)

7.500
(22.500 MT) por
investidores

Acções em
Oferta, por
ordem

Acções em
Oferta, por
ordem

Garantia de
subscrição

15.000
(45.000 MT)

7.500
(22.500 MT)

Preçário

Isenção Total

Taxas e
comissões

2.000.000
2.000.000
(6.000.000 MT) (6.000.000 MT)
Preçário

Preçário

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSITA
VALORES
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS
COTADOS

56 670,93
5 930,25

32
17

OBRIGAÇÕES DO TESOURO
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS

NEGÓCIOS NA BOLSA
Quantidade negociada
14 573 182
1 189 583

Valor negociado (Milhões MT)
1 424,0
119,4

PAPEL COMERCIAL

47.00

1

0

0,0

FUNDOS PÚBLICOS
ACÇÕES
TOTAL

0,00
31 908,26
94 556,4

0
8
58

1 656 650
353 535
17 772 950

56,2
73,5
1 673,2

Importa referir que, dentro do período em análise (Maio) foram realizados os seguintes eventos:
Reaberturas da 6ª, 7ª e 8ª Série de OT.

(a) Obrigações do Tesouro 2019

(b) Obrigações do Tesouro 2019

(c) Obrigações do Tesouro 2019

6ª Série com as seguintes características

7ª Série com as seguintes características

8ª Série com as seguintes características

Quantidades Emitidas =10.363.614
Montante Emitido = 990.00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 14%
Período de Maturidade = 3 anos

Quantidades Emitidas = 2.143.855
Montante Emitido = 200.00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 14%
Período de Maturidade = 3 anos

Quantidades Emitidas = 11.106.052
Montante Emitido = 900.00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 10%
Período de Maturidade = 3 anos

MISSÃO
Organizar, gerir e manter o mercado secundário centralizado de valores
mobiliários.
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VISÃO
Ser uma praça financeira de referência na oferta de produtos e serviços
no mercado de capitais.
VALORES
- Inclusão
- Equidade

- Transparência
- Inovação

- Integridade
- Competência

