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Como podemos ajudar?
FNB Moçambique é uma subsidiária do Grupo FirstRand, que é a maior instituição financeira em África, por capitalização de mercado
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Soluções Financeiras
O RMB trabalha em todas as indústrias petrolíferas e de gás em projectos de upstream, 
midstream e downstream. Estruturamos e subscrevemos transacções com o objectivo de 
dar resposta às necessidades do cliente:
• Facilidades financeiras de pré-pagamento com base em reservas  – Oferecemos 

facilidades de financiamento de pré-pagamento que são delimitadas contra a 
produção futura. Oferecemos também outras facilidades de financiamento com base 
em reservas vedadas que estão ligadas ao valor dos activos de base de empréstimo 
subjacentes, apoiando empresas que queiram desenvolver activos em conjunto com o 
governo e os seus parceiros do empreendimento conjunto

• Soluções de Dívida Corporativa   – As nossas soluções de dívida flexíveis são 
concebidas para optimizar as estruturas de capital e a posição fiscal das empresas

• Financiamento de Projectos e Financiamento de Recursos Limitados   - Oferecemos 
financiamento de recurso limitado para projectos de petróleo e gás, financiamento de 
projectos, financiamento de activos e financiamento em toda a estrutura de capital, 
desde a dívida sénior até às dívidas secundárias

• Financiamento em matéria de aquisições – Subscrevemos pacotes de financiamento 
para M&A e oferecemos empréstimos intercalares

• Agência de Crédito à Exportação  – Oferecemos financiamento de crédito à 
exportação para clientes soberanos, subsoberanos e corporativos que procuram 
financiar projectos de grande dimensão, transfronteiriços e de capital intensivo

Soluções de Consultoria
• Consultoria Corporativa  – Oferecemos aos nossos clientes soluções inovadoras 

para ajudá-los a atingir os seus objectivos estratégicos através de aconselhamento 
em Fusões e Aquisições (M&A); Ofertas Públicas Iniciais (IPO); Captação de Recursos 
Financeiros; Subscrição de Acções; Recompra de Acções; Transacções BEE; 
Reestruturações; Avaliações; Reestruturações; Avaliações; Gestão de Aquisições de 
uma Empresa pelos seus Quadros (´´Management Buy-outs´´); Aquisições de Empresas 
mediante Empréstimo Financeiro (´´Leveraged Buy- outs´´ e Serviços de Patrocínio. 
O RMB foi classificado como a melhor empresa de consultoria na África do Sul, e os 
DealMakers classificaram o RMB como o Melhor Consultor de Fusões e Aquisições (por 
valor de negócio) na África do Sul em 2017

• Mercados de Capital  – O RMB é o principal consultor, organizador e facilitador nos 
mercados de capitais de dívida e de acções através de Papel Comercial, Obrigações, 
Obrigações Convertíveis e IPOs e Colocações Secundárias

Um Banco Africano Líder no Sector Corporativo e de Investimento 
 
O First National Bank (FNB) é a porta de entrada para a Banca Corporativa e de Investimento (CIB) em África. Com uma presença 
activa do CIB em 12 países da África Subsaariana, e uma extensa presença do Grupo FirstRand em todo o continente, as nossas raízes 
estão firmemente assentes ao nível da África. Oferecemos aos nossos clientes soluções inovadoras de consultoria, financiamento, 
negociação, banca de empresas, investimento de capital e banca private.

As nossas subsidiárias de CIB no Botswana, Namíbia, Nigéria, África do Sul e Reino Unido têm a marca RMB, enquanto a nossa oferta CIB no 
Gana, Lesoto, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia são marcas do First National Bank, devido a requisitos legais e regulamentares. A nossa 
oferta CIB em Angola, Quénia, Índia e China materializa-se através de escritórios de representação do FirstRand. Fazendo parte do grupo de 
empresas do FirstRand, temos uma extensa área de negócios que abrange 35 países africanos, através de múltiplas indústrias e geografias.

A nossa equipa especializada no sector de Petróleo e Gás financiou projectos de 
petróleo e gás para alguns dos maiores produtores de petróleo e gás em África - 
nomeadamente no upstream (financiamento do desenvolvimento, financiamento 
de contas a receber e empréstimos baseados em reservas), midstream (oleodutos e 
gasodutos e instalações de armazenamento) e indústrias de serviços petrolíferos. 
A equipa trabalha em múltiplas jurisdições ao nível de África, Reino Unido, Índia 
e China e tem uma presença significativa na Nigéria, Gana, Gabão, África do Sul, 
Moçambique e República Democrática do Congo.
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Soluções Transaccionais
• Gestão de Liquidez – Compreendemos que a tesouraria deve dispor de uma forma 

óptima e eficiente de assegurar que satisfazem os requisitos de financiamento numa 
perspectiva operacional, reduzindo simultaneamente os custos e maximizando as 
receitas sobre os saldos. A nossa vasta gama de soluções de liquidez permite aos nossos 
clientes estruturar as suas contas bancárias de uma forma simples e significativa para 
permitir a gestão dos fluxos de caixa com facilidade e eficiência. Isto é ainda possível 
graças aos relatórios líderes da classe

• Soluções Digitais  – Investimos em infra-estruturas e tecnologia de ponta para permitir 
aos nossos clientes processar transacções e serviços de informação de forma digital e 
mais eficiente

• Pagamentos e Recebimentos Eficazes – Utilizamos plataformas da última geração 
para colmatar a lacuna entre os objectivos comerciais dos clientes e as tecnologias 
cada vez mais sofisticadas para o início e processamento optimizado das transacções. 
Estas transacções podem ser feitas através de vários canais para assegurar valor e 
visibilidade em tempo real

• Transacções Cambiais  – As nossas equipas de negociação são reconhecidas como 
criadores de mercado no sector cambial sul-africano. Adoptam uma abordagem de 
carteira de transacções e orientam os clientes para soluções optimizadas

Soluções Comerciais e de Capital Circulante
Concebemos soluções à medida para o capital circulante dos nossos clientes, 
desbloqueando valor no seu inventário, devedores e credores. Estruturamos:
• Soluções de Financiamento de Inventário – Utilizamos o inventário como garantia 

para fornecer liquidez que pode ser utilizada no negócio
• Financiamento em matéria de Acordos sobre Direitos – Adquirimos a propriedade 

das acções, revendendo-as aos nossos clientes que depois as vendem aos seus 
clientes, o que permite a redução do défice de financiamento do capital circulante 
líquido

• Desconto na Facturação Selectiva – Compramos facturas (com ou sem recurso), que 
podem ser divulgadas ou não divulgadas para libertar capital de exploração retido em 
contas a receber

• Soluções de Pagamento Adiantado – Oferecemos estruturas de pré-pagamento de 
recurso limitado, assumindo riscos de produção e assegurando simultaneamente a 
captação para os nossos clientes - acelerando a liquidez aos nossos clientes através de 
pagamentos adiantados

• Financiamento para Fornecedores – Libertamos valor nos credores fornecendo 
condições de crédito extensivas aos nossos clientes, ao mesmo tempo que 
proporcionamos um mecanismo de pagamento antecipado aos fornecedores para 
desbloquear descontos de liquidação

• Financiamento Comercial  – As nossas soluções compreendem o documentário LC a 
garantias bancárias

• Soluções ´´Back-to-back Solutions´´  – Oferecemos soluções back-to-back 
para suportar o fornecimento de fornecedores preferenciais exigidos pela Carta 
de Combustíveis Líquidos, mitigando os riscos e optimizando o ciclo do Capital de 
Circulante

Soluções de Gestão de Risco
• Gestão de Risco e Soluções de Cobertura  – Os nossos especialistas em Mercados 

Globais fornecem várias soluções de gestão de risco e cobertura para proteger os 
clientes contra riscos de taxa de juro, moeda, liquidez, mercadorias, acções e crédito

• Vendas e soluções estruturadas  –A nossa equipa de Vendas e Estruturação oferece 
soluções financeiras derivadas e baseadas no mercado de capitais construídas com 
base no perfil de recompensa de risco desejado pelos clientes

• Operações Cambiais  – A nossa equipa de operações cambiais oferece acesso e 
informação sobre preços à vista e derivados em múltiplas classes

• Pesquisa de Mercados Globais– Os nossos analistas e economistas altamente 
qualificados fornecem pesquisa, análise e previsões da evolução macroeconómica em 
África

• Vendas, Negociação e Pesquisa de Acções – Gerimos a exposição do capital próprio 
em todos os principais índices e acções. As nossas amplas capacidades de estruturação 
e negociação permitem aos nossos clientes executar estratégias de gestão de risco de 
capital próprio
• Serviços de Excelência  – Fornecemos um balcão único para a execução, 
financiamento, serviço de bens, custódia e facilidades de compensação aos clientes. A 
nossa equipa experiente é apoiada pela sólida infra-estrutura operacional, informática, 
de mercado e de risco de crédito do RMB

Acompanhamento do Cliente
A nossa equipa de Acompanhamento ao Cliente oferece um único ponto de contacto, 
responsável pela coordenação e enriquecimento dos serviços do RMB e do Grupo FirstRand.



O nosso histórico
Reestruturação do Capital da Seplat Petroleum Development Plc
Descrição do Negócio
No primeiro trimestre de 2018, a Seplat Petroleum Development Plc (Seplat) (Seplat) procurou gerir proactivamente o seu balanço e liquidez, optimizando a sua estrutura de 
capital, ao refinanciar e alargar o teor da sua Facilidade de Crédito Rotativo (RCF) e captando obrigações sénior. A Seplat levantou um RCF de USD 300 milhões com maturidade em 
Junho de 2022 e obrigações sénior de USD 350 milhões com maturidade em 2023. A estratégia da Seplat desde o início consistia em ser uma empresa independente e líder no 
sector do petróleo e gás.

A Seplat aumentou aumentou a produção total participada de c.20,020 boepd em 2012 para c.51,099 boepd no primeiro semestre (H1) de 2018. Aumentou o negócio de 
vendas de gás para 155 MMscfd (H1 2018 produção total participada) e mantive uma boa liquidez através de condições de mercado adversas. Manteve, igualmente, uma pressão 
descendente sobre a base de custos. O RMB apoiou a Seplat durante a recessão do mercado petrolífero e das perturbações que as operações da empresa sofreram, nomeadamente 
por motivos de força maior durante 15 meses a partir de Fevereiro de 2016 na sua principal rota de exportação, o terminal de Forcados. A emissão de obrigações diversificou a base 
de capital da Seplat e o refinanciamento bem sucedido do RCF reflectiu a confiança do mercado na Seplat. O RMB foi o Responsável e Coordenador e Credor no RCF. O RMB actuou 
igualmente como Co-Gestor na emissão de obrigações da Seplat.



As nossas credenciais no sector do Petróleo e Gás

• PETROSA Facilidade de crédito com base 
em reservas | Responsável e Coordenador 
mandatado

• GLENCORE | Acquisição da Chevron SA | 
Consultor

Á  F  R  I  C  A  D O  S  U  L

• TRAFIGURA PTY LTD | Empréstimo | Credor

R  E  P.    D .  D O  C O N G O 

• CORAL SOUTH FLOATING LNG | 
Financiamento do Projecto | Credor

M  O  Ç  A  M  B  I  Q  U  E

• ASSALA ENERGY | Credor

G A B Ã ON  I  G  É  R  I  A

• SEPLAT PETROLEUM | Responsável e 
Coordenador mandatado

• PETROBARAS OIL AND GAS BV | | Acordo 
de facilidade de crédito com base numa 
reserva rotativa garantida | Responsável e 
Coordenador mandatado

• CHEVRON NNPC JV | Responsável e 
Coordenador mandatado

• SHELL NNPC JB | Financiamento de Contas 
a Receber | Responsável e Coordenador 
mandatado 

• PETROBAS OIL AND GAS BV | | Acordo 
de facilidade de crédito com base numa 
reserva rotativa garantida | Responsável e 
Coordenador mandatado

• SEPLAT | Facilidade corporativa rotativa 
garantida | Responsável e Coordenador 
mandatado

• DELONEX ENERGY | Participação na 
aquisição da Petrobras Oil and Gas | 
Consultor

• ELAND OIL AND GAS PLC | | Agente de 
colocação secundária | Consultor

• LEKOIL LTD | Secondary placing agent | 
Consultor

• KOSMOS ENERGY LTD | Credor

G  A  N  A

5 |  FNB CIB Oil and Gas Finance



Presença Regional:
Angola, Botsuana, Gana, Quénia, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia e Zâmbia. O Rand Merchant 
Bank (RMB) e o First National Bank (FNB) representam as actividades institucionais, corporativas, comerciais e bancárias de retalho do 
Grupo FirstRand - o maior grupo de serviços financeiros (por capitalização de mercado) em África. O RMB e o FNB são divisões do FirstRand 
Bank Limited - um prestador de serviços financeiros e de crédito autorizado. Para mais informações, visite www.rmb.co.za

Fale connosco
Realizar transacções ou angariar capital em África pode ser uma tarefa desafiante, razão pela qual os potenciais investidores devem recorrer a um 
parceiro local de serviços financeiros fiável e Parceiro de serviços financeiros fiável que compreenda os desafios únicos e as estruturas regulamentares 
da realização de negócios em África.  O CIB do FNB é o parceiro ideal.

Tamara D’Onofrio 
Head: Transactional Banking Sales 
+27 11 282 4764
tamara.donofrio@rmb.co.za 

Liz Williamson 
Corporate Finance – Head: Oil and Gas 
+44 (0) 207 939 1733
liz.williamson@rmb.co.uk 

Anish Airi 
Resource Finance – Oil and Gas
+44 (0) 207 939 1820
anish.airi@rmb.co.uk 

Rupert Edwards 
Corporate Finance – Oil and Gas 
+44 (0) 207 939 1732
rupert.edwards@rmb.co.uk 

Wimpie Snyman
Head: Commercial, CIB
+258 21 356 922
wimpie.snyman@rmb.co.za

Gabisile Mashigo 
TWC Sector Head: Resources
+27 11 282 4036
gabisile.mashigo@rmb.co.za 

Inal Henry
Head: IBD Insurance
+27 87 320 5319
inal.henry@rmb.co.za


