
Corporate and Investment Banking

Como podemos ajudar?
FNB Moçambique é uma subsidiária do Grupo FirstRand, que é a maior instituição financeira em África, por capitalização de mercado

Soluções Bancárias Corporate e Soluções Bancárias Corporate e 
de Investimento para os sectores de Investimento para os sectores 
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Soluções de Consultoria
Oferecemos aos nossos clientes serviços de consultoria personalizada para fusões e 
aquisições, incluindo assistência na estruturação de capital, alocação e negociação de 
riscos, modelização financeira, consultoria de dívida e angariação de fundos.
Além disso, a nossa equipa de consultoria tem acesso ao financiamento de acções 
através de investidores privados ou dos mercados de capitais de acções através da 
Oferta Pública Inicial (OPI).

Soluções Financeiras
Estruturamos, organizamos e subscrevemos facilidades feitas à medida com distribuição 
ou titularização nos mercados de capitais; mercados de capitais de dívida; bancos ou 
outros fornecedores de capital:
• Dívida Sénior  – O ZAR, USD e EUR permitem a esculpir perfis de reembolso para 

corresponder aos fluxos de caixa, ligados à LIBOR, EURIBOR, JIBAR, CPI-linked ou taxa fixa
• Dívida subordinada e mezzanine – facilidades flexíveis para tempos de fluxo de 

caixa reduzido, através de cupões fixos/instrumentos de acções com fins lucrativos 
- quer em formato de empréstimo ou de acções preferenciais. Inclui soluções de 
financiamento para estruturas BEE

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 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.s.

A nossa equipa de Telecomunicações, Meios de Comunicação Social e Tecnologia (TMT) tem vindo a fornecer soluções de banca 
corporativa, banca de investimento e risco financeiro aos clientes desde a nossa formação em 1977. Através da colaboração com o 
RMB, fornecemos soluções holísticas em todos os aspectos de financiamento de infra-estruturas, incluindo consultoria, dívida sénior, 
dívida subordinada, acções preferenciais e financiamento de capitais próprios. O nosso forte enfoque sectorial e a nossa competência 
jurisdicional fazem de nós o parceiro preferencial para os nossos clientes que procuram investir no sector TMT na SSA.

África carece de investimento em infra-estruturas, inovação digital, 
desenvolvimento de competências, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e recursos 
para responder ao apelo do continente para a melhoria dos cuidados de saúde e dos 
serviços profissionais. Os peritos da Indústria de Serviços do RMB CIB compreendem 
o papel crítico que as indústrias de serviços desempenham na economia e no bem-
estar das comunidades. A equipa oferece soluções de financiamento inovadoras 
para satisfazer as necessidades de crescimento contínuo da indústria, serviços 
melhorados e relevância em África.

O RMB tem financiado várias organizações da indústria de serviços em toda a África 
e na Índia em apoio ao crescimento e a melhores resultados para os doentes. Os 
intervenientes da indústria de serviços também beneficiam da oferta única de 
financiamento da cadeia de fornecimento do RMB, de soluções de optimização 
do capital de exploração e de processos bancários automatizados para empresas. 
Fazemo-lo através da nossa extensa rede bancária no país e escritórios de 
representação em jurisdições chave em África.
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• Capital Preferencial, Quase-Capital e Financiamento de Capital Próprio –
Financiamentos flexíveis para os accionistas que procuram aumentar o IRR e a 
partilha de risco das suas exposições ou complementar os levantamentos de capital 
para os accionistas com restrições de liquidez. Inclui soluções de financiamento 
para estruturas BEE

• Financiamento do crédito à exportação – Financiamentos à medida apoiados por 
agências de crédito à exportação que apoiam as exportações de bens de capital 
e serviços de países estrangeiros, fornecendo prazos mais longos e preços mais 
competitivos

• Financiamento garantido por activos  - Financiamento de equipamento com 
recurso limitado ao activo subjacente

Soluções Transaccionais, Comerciais e de CapitalCirculante
• Serviços de agência  – Dívida sénior, dívida subordinada, agente ECA e funções de 

agente de cálculo, proporcionando uma interface única centralizada e eficiente 
entre mutuantes e mutuários

• Serviços fiduciários de títulos  – Serviços de custódia de títulos do credor

• Serviços de contas bancárias  – Serviços bancários transaccionais líderes de 
mercado, incluindo depósitos, descobertos e facilidades de capital circulante, 
proporcionando flexibilidade de fluxo de caixa aos mutuários que procuram 
optimizar os custos e retornos nos seus influxos e exfluxos

• Serviços bancários gerais  – Depósitos à ordem e a prazo através do nosso Balcão 
de Negociação de Clientes do Mercado Monetário e através de facilidades de 
descoberto

• Empréstimo Estruturado g – Soluções de empréstimo estruturadas à medida para 
melhorar as posições do capital circulante dos nossos clientes, desbloqueando 
valor no seu inventário, devedores e credores.

• Garantias e cartas de crédito – Crédito documentário e soluções estruturadas, 
incluindo garantias sob solicitação, facilidades de carta de crédito e facilidades 
contingentes

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

• Pesquisa de mercados globais – Os nossos analistas e economistas altamente 
qualificados fornecem pesquisa, análise e previsões da evolução macroeconómica 
em África
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O nosso histórico de inovação 

Dark Fibre Africa
Dark Fibre Africa (DFA) foi constituída em 2007 como uma rede de fibra óptica de acesso aberto na África do Sul. Como start-up, o aumento do capital substancial necessário para 
implantar esta rede exigiu uma inovação cuidadosa. Um pacote de dívida sénior com uma boa relação custo-eficácia, que dependia das receitas contratadas dos off-takers dignos 
de crédito, permitiu angariar fundos substanciais numa fase inicial - com escalabilidade à medida que novos utilizadores assinavam. O negócio amadureceu substancialmente, 
passando para um mutuário corporativo com importantes facilidades de dívida colocadas através dos mercados de capitais.

Vumatel 
Vumatel Pty Ltd (Vuma), constituída em 2015, é a maior rede de fibra doméstica (FTTH) da África do Sul, baseada em casas com fibra óptica. O negócio cresceu de 9 000 
casas passadas em 2015, para mais de 400 000 casas passadas até à data. Em 2018, a Vuma necessitava de um recurso limitado substancial para poder continuar a implantar 
rapidamente a sua rede de fibra, em antecipação da captura do crescimento futuro. O RMB trabalhou em estreita colaboração com a Vuma e outros financiadores para compreender 
as necessidades do negócio e facilitar um elevado rendimento na fase inicial. A estrutura da transacção facilita a passagem automática da dívida mezzanine para a dívida sénior à 
medida que os níveis de EBITDA aumentam.

Royal Bafokeng Holdings
Royal Bafokeng Holdings (RBH) adquiriu 30% da Neotel como parte da aquisição do Grupo Liquid Group da Neotel. O RMB forneceu à RBH um recurso limitado de financiamento 
de acções preferenciais para facilitar a aquisição. Além disso, o acordo comercial deveria permitir uma reviravolta das acções do RBH da Neotel para o nível do Grupo Liquid para 
simplificar a estrutura de propriedade. O RMB aumentou substancialmente o seu financiamento inicial para facilitar a aquisição de acções adicionais por parte do RBH para satisfazer 
os requisitos mínimos de propriedade a nível do Grupo Liquid.

Multichoice
O Grupo MultiChoice é a principal plataforma pan-africana de entretenimento de vídeo oferecendo Televisão Digital Terrestre (TDT) e serviços online em 50 países de toda a 
África (incluindo a África do Sul). O Grupo MultiChoice recentemente desagregado da Naspers com uma cotação bem sucedida em 27 de Fevereiro de 2019. O RMB trabalhou em 
estreita colaboração com a MultiChoice para assegurar uma transição suave das instalações bancárias do tesouro Naspers existente para uma entidade do tesouro recentemente 
estabelecida. Isto assegurou a continuação sem sobressaltos das actividades comerciais.



As nossas credenciais no sector TMT

• MTN | Financiamento para a expansão da 
rede | MLA (Facilidade E)

• IHS TOWERS | Facilidade Capex | MLA, 
especialista de seguros, bookrunner

N  I  G  É  R  I  A

• MTN | Refinanciamento multi-divisas | 
Coordenador Único

Z  Â  M  B  I  A

• VODACOM | | Empréstimo sindicalizado para 
expansão de capital | Participante

T  A  N  Z  Â  N  I  A

• VODAFONE | Expansão da rede GSM | 
Participante

• MTN | Facilidade Capex em USD | MLA

G  A  N  A

Á  F  R  I  C  A  D O  S  U  L

• MTN | Facilidades Corporativas Gerais | 
MLA

• VODACOM | Financiamento BEE | MLA
• VODACOM | Financiamento estruturado 

fora do balanço | MLA
• RBH/LIQUID TELECOMS/VODACOM | 

Facilidade de acção preferencial | Único 
Responsável e Coordenador

• RAIN | Linha de crédito sénior | Único 
Organizador Principal

• VUMA |Facilidade de mezzanine sénior | 
Organizador Principal

• OCTOTEL | Capex | Único MLA 
• HEROTEL | Capex | Único MLA 
• MULTICHOICE | Serviços bancários gerais

• LIQUID TELECOMS | Financiamento 
para aquisição de Neotel e capex geral | 

M  A  U  R  Í  C  I  A  S
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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.zaco.

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 de serviços financeiros fiável local que compreenda os desafios únicos e as estruturas regulamentares da realização de negócios em África. 
O CIB do FNB é o parceiro ideal.

Keith Webb 
TMT Business Development 
+27 11 282 1443
keith.webb@rmb.co.za 

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


