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A OPV DAS ACÇÕES DA HCB SUPEROU
AS EXPECTATIVAS, CHEGANDO AOS 4%

A

Bolsa de Valores de Moçambique realizou,
no dia 17 de Julho, em Maputo, uma Sessão
Especial de Bolsa para anunciar os Resultados da
Oferta Pública de Venda (OPV) das acções da
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB).
Na ocasião, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da BVM, Salim Valá, disse que o
dia simbolizava a abertura de uma nova página
na vida da instituição, em que os cidadãos, empresas e instituições moçambicanas, passaram
a deter acções da HCB, através de um exercício
concreto de inclusão económica e financeira
através da BVM, conforme postulado por Sua
Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da
República de Moçambique, a 27 de Novembro
de 2017, em Songo.

nacional reputada e assim diversificar as fontes
de aplicação das suas poupanças.
Durante a apresentação dos resultados da OPV,
Alcino Michaque, Director da Administracão,
Finanças e Recursos Humanos da BVM, disse que
mais de 16 mil moçambicanos subscreveram a
compra de acções da HCB, entre 17 de Junho
a 12 de Julho, mas devido a alta procura dos
títulos no mercado, a HCB aumentou a oferta
para 4%. Na oferta inicial de 2,5% da HCB, foram
responsáveis pela subscrição de 55% da procura
de acções, e com o aumento da oferta para 4%
do capital social, a sua influência representou
35% das acções efectivamente tomadas pelos
investidores nacionais.
Por seu turno, o PCA da HCB, Pedro Couto, fez
saber que iniciou-se uma etapa de muita responsabilidade, dado que os gestores e colaboradores da
empresa deverão consolidar os seus processos de
gestão e de prestação de contas para com todos
os accionistas, incluindo esta nova comunidade
de accionistas da HCB, tornando-os cada vez
mais orgulhosos da maior empresa moçambicana. “Na historia desta empresa, passará a haver
para sempre uma HCB antes e depois da oferta
pública de venda das acções”, reiterou Couto.

correspondente a mais de 92 por cento. Mesmo
os moçambicanos da diáspora, foram atraídos
pelas acções da HCB e puderam participar na
operação”, explicou o dirigente máximo da BVM.
Num outro desenvolvimento, Valá disse que a
dimensão desta oferta, mais de 686 milhões de
acções, que vieram a tornar-se em mais de 1.099
milhões de acções, representou uma oportunidade
soberana para a popularização do capital, tendo
constituído uma expressão concreta da relevância
da BVM como um importante mecanismo para os
cidadãos e empresas investirem numa empresa

Com a conclusão desta operação, o PCA da
HCB revelou os planos subsequentes para a conclusão do processo de colocação dos 7,5% das
acções, ou seja, os remanescentes 3,5% deverão
ser vendidos em 2020.
Durante a sessão, o Presidente do Conselho Executivo do BCI, Paulo de Sousa, líder do Consórcio
Financeiro da OPV da HCB, acompanhado pelo
PCA da HCB, Pedro Couto, fez a entrega formal
do expediente referente ao pedido de admissão
a cotação da HCB na Bolsa, ao PCA da BVM,
Salim Valá.

De acordo com Salim Valá, a operação de Oferta
Pública de Venda de Acções da HCB revestiu-se
de características peculiares - pela sua dimensão,
objectivos, definição de investidores prioritários,
canais de subscrição das acções, preço de
venda das acções, mecanismos de garantia e
atribuição de acções, bem como pelo programa
de comunicação muito arrojado – tornando-se
numa OPV que extravasa o conceito tradicional
de Oferta Pública, particularmente pelo foco na
abrangência e inclusão.
Segundo o PCA, as 10 Províncias de Moçambique
e a Cidade de Maputo, todas tiveram subscritores na OPV da HCB. “Podemos afirmar que dos
154 distritos do país, a despeito de alguns ainda
não terem infraestruturas bancárias, participaram na operação investidores de 142 distritos,
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BVM EXECUTA A MAIOR OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO EM BOLSA:
CDM ENCAIXA 7.793 MILHÕES DE METICAIS
através da Bolsa de Valores, será aplicado nas
obras de construção da nova fábrica no distrito
de Marracuene, Província de Maputo. Trata-se de
uma infraestrutura cuja execução já está em curso,
actualmente empregando cerca de mil pessoas
e que se espera que possa gerar 250 postos de
trabalho na fase de operação.

N

a apresentação dos resultados da Oferta
Pública de Subscrição de 36,7 milhões de
novas acções da Cervejas de Moçambique, em
resultado do aumento de 30,19% do seu capital
social, naquela que constituiu a maior operação de
financiamento realizada através da Bolsa de Valores
de Moçambique - 7793 milhões MT – que decorreu
no passado dia 7 de Agosto, o Presidente da BVM
anunciou que a procura dos accionistas da CDM
atingiu o número de 45.771.294 acções para uma
oferta de 36.762.972 acções, representando uma
relação procura-oferta de 124,5%, ultrapassando
assim todas as expectativas.
Falando na ocasião, Salim Cripton Valá, PCA
da Bolsa de Valores de Moçambique, disse que
durante muito tempo a CDM foi a empresa com
maior número de accionistas (2118 accionistas), e
sendo até hoje a empresa cotada com mais Sessões
Especiais de Bolsa (2001, 2003, 2012 e 2019): “Pela
opção estratégica de usar o mercado de capitais
de forma insistente e com renovada confiança,
tenho de louvar e enaltecer a CDM por expressar
com actos concretos a importância da BVM no
sistema financeiro e na economia nacional”,
referiu Salim Valá.

Dos 2.118 accionistas da CDM registados na Central
de Valores Mobiliários da BVM, foram suficientes
para garantir a totalidade de subscrição os 251
accionistas participantes, representativos de
11,85% da estrutura accionista da Cervejas de
Moçambique, SA.
Salim Valá enfatizou que, com a realização da
Sessão Especial de Bolsa, a BVM irá admitir à
cotação 36,7 milhões de novas acções CDM,
incrementando a capitalização bolsista da BVM
em mais 7.793 milhões MT, passando para 102.249
milhões MT (USD 1.654 milhões, e um crescimento
de 8,25%), e o rácio da capitalização bolsista passa
dos actuais 9,25% do PIB para 10,0% do PIB.
O Presidente da BVM apelou ao sector empresarial
para que seguissem o exemplo da Cervejas de
Moçambique de cotar-se em Bolsa e a usufruir dos
produtos do mercado de capitais e dos serviços
da BVM.
Na ocasião, o Director-Geral das Cervejas de
Moçambique (CDM), Pedro Cruz, anunciou que
o encaixe de 7.993 milhões de meticais, em resultado da Oferta Pública de Subscrição de Acções

Refira-se que esta é a segunda vez que a CDM
recorre a financiamento através de uma Oferta
Pública de Subscrição, sendo que a primeira foi em
2012. O período de subscrição desta OPS, decorreu
de 22 de Julho a 5 de Agosto, e foi exclusivamente
reservada aos seus accionistas. A adesão dos accionistas a esta Oferta Pública de Subscrição na
Bolsa de Valores ultrapassou a oferta de 36.762.972
acções, tendo a BVM registado uma procura total
de 45.771.294 acções, ao preço de 212,00 MT por
acção, tendo ficado por satisfazer 9.008.222 acções.
Por sua vez, o Administrador Delegado do Standard
Bank, Chuma Nwokocha, informou que a operação
foi a maior oferta pública de subscrição realizada
em Moçambique. A procura atingiu os 124,5%, o
que revela a apetência dos accionistas em investir
em instrumentos da bolsa.
Para o Standard Bank, foi uma honra ter sido o
banco seleccionado para estruturar e liderar esta
oferta pública de subscrição de acções da CDM,
tendo sido mais uma oportunidade para colocar o
conhecimento e experiência secular do Standard
Bank ao serviço da economia moçambicana.
“Para nós este é um sinal claro de que o workshop
recentemente promovido, pelo Standard Bank
com o objectivo de promover a Bolsa de Valores
como uma fonte alternativa de financiamento e
de diversificação de fontes de rendimento tanto
para particulares como empresas, surtiu efeito”,
sustentou o dirigente do Standard Bank.

BVM AVALIA SEU PLANO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO (2017-2021)
uma (1) não foi iniciada, mas encontrando-se
ainda dentro do prazo, representando 5%.

N

o dia 24 de Julho do ano corrente, teve lugar
em Maputo, o Balanço de Meio Termo do
Plano Estratégico da BVM (2017-2021), onde foi
apresentado o ponto de situação de acções e
iniciativas desenvolvidas pela BVM e o seguimento
das actividades a realizar até 2021, incluindo o
exercício de identificação dos aspectos a serem
melhorados por forma a dinamizar o mercado
bolsista em Moçambique.
Na ocasião, o PCA da BVM, Salim Cripton Valá, fez
saber que das 22 iniciativas do Plano Estratégico,
11 foram realizadas e concluídas com resultados
positivos (50%), 10 estão ainda em curso (45%), e
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Destacou ainda alguns indicadores nomeadamente, o facto de estarem cotadas 9 empresas,
conhecendo deste modo um crescimento de 125%
nos últimos dois anos, a capitalização bolsista é de
103.066 milhões de MT (U$D 1.657 milhões), o rácio
da capitalização bolsista situa-se em 10,0% do PIB,
e projecta-se para 21% em 2025. A média dos últimos dois anos do volume de negócios foi de 3.900
milhões de MT, a BVM financiou a economia no
valor de 119.184 milhões de MT (U$D 1.916 milhões),
e foram cotados até hoje 154 títulos.
Por sua vez, a Directora Executiva da FSDmoc,
Esselina Macome, reiterou que o apoio prestado
pela FSDMoç à BVM tem sido possível graças ao
financiamento dos Governos Britânico e Sueco,
que demonstram o seu compromisso no desenvolvimento do mercado de capitais, sendo prioridade na agenda dos seus programas e visão dos
doadores, melhorar os níveis de inclusão financeira
no País, através do estabelecimento de parcerias
e intervenções estratégicas que promovam uma
maior inclusão de grupos desfavorecidos/excluídos,
mais especificamente as mulheres, jovens, produtores de pequena escala e as Micro, Pequenas e
Médias Empresas.

“Na colaboração com a BVM, temos observado
uma proactividade desta instituição, e por isso,
quero enaltecer os avanços registados nos
últimos dois anos desde o lançamento deste
instrumento, com destaque para as campanhas
de divulgação, revisão dos requisitos de admissão
à cotação das PME’s e o incremento do número
de empresas cotadas na Bolsa de Valores”. disse
Esselina Macome.
Num outro desenvolvimento, Kabir Ibrahimo, Vice
- Presidente da CTA, elogiou os avanços da BVM,
mas sugeriu reformas legais para permitir maior
adesão ao mercado Bolsista. Para a CTA, tem-se
notado que a adesão das PME’s para o Segundo
Mercado permanece ainda muito fraca, e apontou
como causa deste facto o baixo nível de educação financeira e à fraca capacidade de gestão
corporativa das empresas.
Segundo Ibrahimo, os custos de admissão, readmissão e manutenção dos valores mobiliários na Bolsa,
o regime de tributação aplicado às transacções
realizadas neste segmento de mercado, podem
criar um desincentivo para adesão das PME à Bolsa, principalmente pelo facto das variáveis custo
e tributação constituírem, de forma geral, um dos
principais entraves para o desenvolvimento do
sector privado moçambicano.

Contudo, a CTA propõe a implementação de
algumas reformas como a revisão do Regulamento do Segundo Mercado da BVM, n° 2/GPCA/
BVM/2010), para permitir a redução das taxas,
bem como a revisão dos artigos 57 e 67 do Código
do IRPC e IRPS respectivamente, para permitir a
introdução de um regime fiscal especial para
o Segundo Mercado que garanta a redução
ou isenção do pagamento da taxa liberatória
nas operações realizadas neste segmento do
mercado.
Em representação do Ministério da Economia e
Financas, Rogério Nkomo, disse que as acções
desenvolvidas pela BVM estão alinhadas com os

BVM LANÇA ÍNDICE DE BOLSA
A Bolsa de Valores de Moçambique, conta com
o índice de bolsa desde o dia 24 de Julho do ano
corrente. No acto do anúncio da boa nova, o
PCA da BVM, Salim Valá, disse que o mesmo será
útil para os investidores, porque irá permitir que
acompanhem o comportamento e as tendências
do mercado bolsista. “O índice de Bolsa ajuda a
ganhar maior exposição nacional e internacional,
amplia a visibilidade da Bolsa, atrai para a Bolsa
os investidores estrangeiros, e vai colmatar uma
lacuna existente no cumprimento do Protocolo

objectivos plasmados nos instrumentos estratégicos
do governo, nomeadamente a Estratégia para o
Desenvolvimento do Sistema Financeiro 2013-2022 e
a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 20162022. “O mercado de capitais está a contribuir, de
forma significativa, para a economia do país ao
promover acções e iniciativas de natureza regulamentar, de mercado, operacional e tecnológica,
e a sua relevância como alternativa de financiamento à economia teve uma expressão numérica
de mais de 100 mil milhões de MT (cerca de 1.900
milhões de USD)”, explicou a fonte.
Refira-se que o Plano Estratégico da BVM teve
o suporte da “Financial Sector Deepening Mode Finanças e Investimentos da SADC”. Outras
Bolsas como a de Johannesburg, Namíbia, Zimbabwe, Malawi, Tanzânia, Botswana, Zâmbia e
Maurícias, por exemplo, já possuem Índices de
Bolsa”, ajuntou Valá.
Os investidores e outros agentes económicos
terão disponíveis o IBVMGlobal, o IBVMAcções
e o IBVMObrigações, numa base diária. Dessa
forma, o investidor moçambicano e não residente terá informações pertinentes e actuais
sobre o mercado, tal como acontece há muito
tempo com os utentes das Bolsas de Valores de
Nova York, Londres, Tóquio, Hong Kong, Shangai,

çambique” (FSDMoç), no âmbito da parceria
institucional, e resultou de um profundo diagnóstico realizado a nível dos principais intervenientes do Mercado de Capitais Moçambicano,
designadamente o Supervisor do Mercado,
Intermediários Financeiros e Operadores de
Bolsa, Empresas Emitentes e Investidores, que
reflectem os principais desafios do Mercado de
Capitais e da Bolsa de Valores no que concerne
a Estrutura, Capacitação, Consciencialização,
Comunicação e Posicionamento, Legislação e
Regulamentação, bem como o Mercado das
Pequenas e Médias Empresas (PME’s).

Johannesburg, entre outras praças financeiras
de referência.
Refira-se que, uma das grandes vantagens de um
índice de base “Capitalização Bolsista” é que vai
permitir incorporar um vasto número de variáveis
com influência significativa no comportamento
do índice (a entrada de novos títulos, a exclusão
de títulos, as amortizações parciais ou totais
dos títulos de dívida, a variação nos preços da
negociação, os aumentos ou as reduções de
capital social das empresas de títulos cotados, a
percentagem das acções da empresa cotada
na bolsa, entre outros factores).

ISCAM PODE SER UM INSTRUMENTO PODEROSO PARA PROMOVER
O EMPREENDEDORISMO

O

Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria
de Moçambique (ISCAM), pode ser um instrumento poderoso para promover o empreendedorismo, a excelência na gestão e a ética empresarial
em Moçambique.
O posicionamento foi defendido na na última
terça-feira (20), em Maputo, por Salim Cripton
Valá, Presidente do Conselho de Administração da
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), na sua
intervenção subordinada ao tema “Empreendedorismo, Gestão Empresarial e Ética de Negócios
em Moçambique: Tendências Actuais, Mitos e
Realidade”, que marcou a abertura formal das XI
Jornadas Científicas do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM).
Salim Valá advogou que, para além de contribuir
para formar quadros de elevada competência nos
domínios da contabilidade e auditoria, o ISCAM
está estrategicamente posicionado para lançar
para o mercado empreendedores que explorem
as novas e diversas oportunidades de negócio
existentes, bem como podem lapidar os futuros
gestores empresariais bem sucedidos e que tenham
no seu ADN os valores da ética, integridade e
responsabilidade social.
Na sua alocução, o orador sublinhou que Moçambique é um país cujo sector empresarial é
dominado pelas PME´s, que ainda enfrentam
dificuldades de organização e gestão e o grosso delas não tem contabilidade organizada e
contas auditadas.
Essa é uma oportunidade de negócio para os
contabilistas e auditores, e isso vai influenciar
na melhoria da gestão, na lucratividade e
sustentabilidade das empresas de pequeno e
médio porte.
Sendo um instituto politécnico, o dirigente da BVM
instou os docentes e discentes do ISCAM a inovar

nos métodos de ensino e aprendizagem, focalizando mais na interacção, numa abordagem de
solução de problemas e na procura permanente
da excelência e auto-superação, em vez de estar
excessivamente concentrada nos conteúdos, nas
questões abstractas e nas técnicas tradicionais
de educação e comunicação, marcadamente
unidireccionais.
Num outro desenvolvimento, Valá referiu que o
ISCAM é um parceiro estratégico da BVM porque
o seu objecto de trabalho tem a ver com alguns
dos requisitos para uma empresa ser admitida em
bolsa, como a adequada situação económica e
financeira, a contabilidade organizada e as contas
auditadas, e é nessa esteira que temos a Sala BVM
no ISCAM, temos estado a acolher estagiários na
instituição e temos induzido a que mais estudantes
e docentes façam pesquisas sobre o mercado de
capitais e a Bolsa de Valores.
Durante a palestra, foi enfatizada a necessidade
premente dos graduados do ISCAM terem atitude
proactiva, acreditarem nas virtudes do trabalho
árduo, da persistência, do assumir riscos calculados e de entender que o sucesso empresarial
pode ser antecedido de alguns fracassos no
início da jornada. No contexto da globalização
e da economia do conhecimento uma aposta

inequívoca na ciência, inovação, na inclusão
financeira e digital, pode permitir aos jovens
graduados criarem as suas próprias empresas
e criar empregos para si e outros cidadãos.
Não vai ser tarefa fácil, nem será um processo
linear e automático, mas vai ser gratificante
estabelecer um empreendimento económico
com perseverança, firmeza, esforço próprio,
forte pendor ético e resultante da activação
do génio humano.
A terminar a sua intervenção, Salim Valá
referiu que a contabilidade e auditoria são
áreas transversais na gestão das empresas e
em outras organizações, e que com “o novo
momento económico de Moçambique”,
marcado pela necessidade de transformação estrutural da economia e da sua diversificação, incluindo a exploração rentável e
sustentável dos valiosos recursos naturais que
o País possui, o papel do ISCAM vai ser mais
abrangente e decisivo. Por isso, a instituição
tem de estar preparada para assumir, com
responsabilidade e sentido inovativo, os desafios económicos e empresariais do futuro.
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Saiba mais...

OS ÍNDICES DE BOLSA

O

s índices de bolsa, são instrumentos do mercado de capitais, que funcionam como um
indicador das tendências do mercado como um
todo, ou de grupo especifico de títulos (acções,
obrigações entre outros valores mobiliários cotados em bolsa). Os índices servem também como
referências para os investidores, tendo em conta
o custo de oportunidade de investir em outras
alternativas, que não seja em Bolsa.
No passado dia 24 de Julho, foi oficialmente lançado
mais uma ferramenta de análise para os investidores
e gestores financeiros preverem as tendências do
mercado e comparar o retorno sobre o investimento; denominado Índice de Bolsa de Valores
de Moçambique “IBVM”. Os índices englobam o
valor em moeda corrente (MZN) de determinada
carteira de valores mobiliários e são actualizados
e publicados diariamente na página Web da BVM
‘’www.bvm.co.mz’’.
O Índice (IBVM) é um instrumento de avaliação do
desempenho do mercado bolsista, tomando em
conta os títulos cotados na BVM. O objectivo é de
medir o nível de preços ou quantidades de títulos
entre dois períodos. A variação do índice espelha
a tendência da bolsa - de alta ou de baixa em um
determinado momento.
O objectivo do IBVM, no entanto, é identificar os
títulos mais representativos da bolsa ou de um sector
económico da bolsa que atendam as características
universais dos títulos cotados. Este princípio de carteiras
de títulos representativas (IBVM por amostras), deverá
ser implementado sempre que o número de títulos
cotados no segmento de acções no global ou por

O IBVM Global analisa a BVM como um todo, reflecte
todas as variações que ocorrerem em todos os valores
mobiliários (acções, obrigações, papel comercial)
cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, em
todos os mercados bolsistas (cotações oficiais, segundo
mercado, ou outros).

classificação sectorial, o permitirem. A composição
do IBVM por amostra, é justificada somente quando
um segmento comportar acima de 15 (Quinze) títulos
na categoria acções e, a amostra deverá ser representativa sectorialmente na carteira global de títulos
cotados na BVM.
Existem vários métodos para calcular os índices, sendo
os principais:
a) Métodos de ponderação de preços (Índice com
base no preço); e,
b) Métodos de ponderação em termos de capitalização de mercado (Índice com base na capitalização
bolsista).

Pelo facto de reproduzir a rentabilidade da globalidade
dos principais mercados de Bolsa, o IBVM Global é
especialmente vocacionado para fins informativos
e analíticos.
Índice de Acções da Bolsa de Valores de Moçambique

Este índice analisa o mercado accionista da BVM,
reflecte todas as variações que ocorrerem em todos
os valores mobiliários representativos de acções
cotadas na Bolsa de Valores de Moçambique e
que estejam inclusas no IBVM Global.

É este princípio de ponderação da capitalização
Bolsista, que a BVM usou para a cálculo do IBVM de
mercado e de cada segmento.
Vantagens:
A vantagem de um índice de base “Capitalização
Bolsista” é que permite incorporar um vasto número
de variáveis com influência significativa no comportamento do índice (a entrada de novos títulos,
a exclusão de títulos, as amortizações parciais ou
totais dos títulos de dívida, a variação nos preços
da negociação, os aumentos ou as reduções de
capital social das empresas de títulos cotados, a
percentagem (%) das acções da empresa cotada
na bolsa, entre outros factores).

Índice de Obrigações da Bolsa de Valores de Moçambique
Este índice analisa o mercado obrigacionista da BVM,
reflecte todas as variações que ocorrerem em todos
os valores mobiliários representativos de divida (pública e corporativa) cotadas na Bolsa de Valores de
Moçambique e que estejam inclusas no IBVM Global.
Gestão dos Índices

A entidade responsável pelo cálculo dos IBVM é
a BVM, sendo também responsável pela gestão
diária dos índices, e pelas decisões decorrentes
das regras de cálculo.

Os índices calculados pela Bolsa de Valores de
Moçambique adoptam a designação inicial IBVM
(acrónimo de Índice de Bolsa de Valores de Moçambique), formando, no seu conjunto, a família
de índices IBVM:

Todas as decisões relacionadas com alterações a
estas regras, seja qual for a sua natureza, deverão ser
submetidas, pela entidade responsável pelo cálculo
(BVM), à apreciação e aprovação do órgão de supervisão (Banco de Moçambique).

Índice Global de Bolsa de Valores de Moçambique
O IBVM Global é o índice geral do mercado de capitais
moçambicano, que inclui todas as emissões de títulos
(acções e obrigações corporativas e de tesouro)
admitidas à negociação no Mercado de Cotações
Oficiais e no Segundo Mercado.

Refira-se que a BVM é a entidade detentora dos
direitos de propriedade existentes ou que venham a
existir sobre o nome, logotipo, composição e método
de cálculo dos IBVM.

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA
VALORES
MOBILIÁRIOS
OBRIGAÇÕES DO TESOURO
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS
FUNDOS PÚBLICOS
ACÇÕES
TOTAL

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)
60 905,78
6 323,16
0,00
35 196,07
102 425,0

TÍTULOS
COTADOS
33
18
0
9
60

NEGÓCIOS NA BOLSA
Quantidade negociada
Valor negociado (Milhões MT)
22 740 565
2 222 007,14
2 802 235
280 369,16
1 656 650
56 204,03
1 979 385
133 936,63
29 178 835
2 692 516,96

Nota: Os Fundos Públicos foram amortizados no mês de Abril, contudo, as quantidades constantes na tabela reflectem a quantidade negociada do título, enquanto esteve cotado em Bolsa.

Eventos de Julho - Agosto 2019
Importa referir que, dentro deste período foram realizados os seguintes eventos:
Admissão à cotação de uma Empresa (acção);
Reaberturas (3ª à 6ª) da 6ª Série de Obrigações
de Tesouro – 2019,
Reaberturas (5ª à 8ª) da 8ª Série de Obrigações
de Tesouro – 2019;
Reaberturas (2ª à 5ª) da 9ª Série de Obrigações
de Tesouro – 2019; e,
Admissão à cotação de Obrigações Corporativas (1ª Serie)
a) HCB (Acções) 2019:
Quantidades Emitidas = 2.060.661.944 (acções)
Capitalização Bolsista = 6.0181,99 Milhões MT

b) Reabertura da 6ª Série de Obrigações do Tesouro - 2019

d) Reabertura da 9ª Série de Obrigações do Tesouro - 2019

(3ª à 6ª), Reaberturas da 6ª Série com as seguintes características
Quantidades Emitidas = 8.464.473
Montante Emitido = 850,00 Milhões MT
Taxa de Juro = 14%
Período de Maturidade = 3 anos

(2ª à 5ª), Reaberturas da 9ª Série com as seguintes
características
Quantidades Emitidas = 9.211.216
Montante Emitido = 900,00 Milhões MT
Taxa de Juro = 10%
Período de Maturidade = 3 anos

c) Reabertura da 8ª Série de Obrigações do Tesouro - 2019
(5ª à 8ª), Reaberturas da 8ª Série com as seguintes características
Quantidades Emitidas =16.032.938
Montante Emitido = 1.350,00 Milhões MT
Taxa de Juro = 14%
Período de Maturidade = 3 anos

e) BAYPORT 2019 – 1ª Serie I

1ª Série I com as seguintes características
Quantidades Emitidas = 3.900.000
Montante Emitido = 390.00 Milhões MT
Taxa de Juro = 20%
Período de Maturidade = 5 anos
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