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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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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.

Soluções Financeiras
• Soluções de dívida corporativa e optimização de balanços  –Soluções de dívida 

flexíveis para optimizar as estruturas de capital e a posição fiscal das empresas

• Financiamento de projectos e ofertas de recursos limitados - Financiamento de 
recurso limitado para projectos de mineração na África do Sul e África Subsariana 
("Greenfield" (concessões de raiz) e "Brownfield" (concessões com infra-estruturas 
já existentes) e financiamento de projectos e financiamento com base em activos

• Financiamento em matéria de aquisições  – Subscrevemos pacotes de 
financiamento para fusões e aquisições através uma vasta gama de produtos. 
Oferecemos empréstimos intercalares para que os clientes possam demonstrar 
antecipadamente a certeza dos fundos enquanto estruturamos soluções 

sustentáveis a longo prazo

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); Capitais Mobiliários; 
Subscrição de Acções; Recompra de Acções; Transacções BEE; 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 

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.

A nossa experiente equipa do sector mineiro fornece soluções integradas em todos os aspectos de cada transacção, incluindo mineração, 
processamento, ambiente, contabilidade, impostos e questões legais.

África é o repositório de alguns dos maiores e mais raros depósitos de recursos 
naturais, combustíveis, minerais e metais do mundo. A indústria de recursos é, 
contudo, sensível às flutuações dos preços das mercadorias, fim de vida e riscos 
sistémicos. Tirar o melhor partido dos muitos (ainda) recursos não explorados do 
continente que requerem financiamento inovador, estrutura e organização. 

A nossa equipa já realizou várias transacções de grande relevo na África do Sul, 
África Subsaariana e no estrangeiro - nos campos de organização e financiamento 
da dívida, consultoria, mineração secundária e financiamento de recursos naturais. 
Fazemo-lo recorrendo à nossa extensa rede no país e escritórios de representação 
em jurisdições estratégicas em África.
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• Agência de Crédito à Exportação  – Oferecemos financiamento de crédito à 
exportação para clientes soberanos, sub-soberanos e corporativos que procuram 
financiar projectos de grande dimensão, transfronteiriços e de capital intensivo

• Sindicação e Distribuição – Encaminhamos os nossos clientes para um mercado 
de conjuntos de liquidez, em Rand e outras moedas, que existem para além de um 
único banco.

• Estruturação e Organização de Financiamentos  – O RMB está no topo da 
estruturação e organização do financiamento em conformidade com a legislação 
de mineração relevante para transacções de BEE do sector mineiro. Participamos 
igualmente e subscrevemos o financiamento necessário para transacções de BEE

• Financiamento associado às mercadorias – O RMB tem a capacidade de 
estruturar empréstimos de produtos não tradicionais, por exemplo empréstimos de 
ouro e empréstimos de cobre, que proporcionam vários benefícios para os clientes

• Financiamento da dívida de Mezzanine – Os nossos produtos de financiamento 
abrangem toda a estrutura de capital, desde a dívida sénior até ao financiamento 
mezzanine

Soluções Transaccionais
• Gestão de Liquidez –– A nossa vasta gama de soluções de liquidez permite aos 

clientes estruturarem as suas contas bancárias de uma forma simples e significativa 
para permitir a gestão de fluxos de caixa com facilidade e eficiência. Isto é ainda 
possibilitado pelos principais relatórios 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 de 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 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 procedem à pesquisa, análise e previsões da evolução 
macroeconómica em África

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

• 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

Proposta de Valor do Colaborador
We care about our clients' businesses and their employees and can simplify the struc-
turing of broad-based BEE schemes. We concluded the largest BEE transaction in South 
Africa for Vodacom in 2018.

Acompanhamento do Cliente
A nossa equipa de Acompanhamento ao Cliente oferece um único ponto de contacto, 
coordenando e enriquecendo os serviços do RMB e do Grupo FirstRand.
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Our credentials in the Mining and Resource sector
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• ACACIA | | Extensão da facilidade de 
crédito rotativo | Co-financiador

• ANGLOGOLD GEITA GOLD MINE | Facilidade 
de Crédito Corporativo | Credor

T  A  N  Z  Â  N  I  A

• DEBSWANA | Facilidade Corporativa | MLA e 
Credor

B  O  T  S  W  A  N  A

• NACALA PORT AND RAILWAY | Facilidade de 
Crédito para o Financiamento de Projectos | 
MLA e Credor

• KENMARE | Facilidade Corporativa | MLA

M  O  Ç  A  M  B  I  Q  U  E
• FIRST QUANTUM MINERALS | Facilidade 

de Crédito | MLA co-inicial, corrector e 
credor da Kaumbila Minerals e credor de 
facilidades corporativas

Z  Â  M  B  I  A

• DEBMARINE NAMIBIA | Financiamento de 
Navios | MLA e Credor

N  A  M  Í  B  I  A

S  O  U  T  H    A  F  R  I  C  A

• TRONOX  | | Refinanciamento do empréstimo 
aos accionistas | Credor

• ROYAL BAFOKENG HOLDINGS | Partilha de 
preferências e refinanciamento da facilidade 
de crédito rotativo | Consultor e MLA

• EXXARO | Financiamento de acções 
preferenciais para o negócio BEE | MLA

• PAN AFRICA RESOURCES | Facilidade de crédito 
a prazo | Único especialista em seguros e MLA

• SIBANYE STILLWATER | Aquisição de 
Empréstimo Intercalar | MLA

• ROYAL BAFOKENG PLATINUM SA | GBF, 
Facilidade de crédito a prazo e rotativo | 
Responsável e Coordenador mandatado

• EXXARO RESOURCES | Facilidades de crédito 
a prazo e rotativo | Responsável e Coordenador 
mandatado

• PETRA DIAMONDS | Facilidade de Crédito 

a prazo BBE  e rotativo I Responsável e 
Coordenador mandatado

• IMPALA PLATINUM | Facilidade de crédito 
rotativo corporativo | Responsável e 
Coordenador mandatado

• AFRICAN RAINBOW MINERALS | Facilidade 
de crédito rotativo corporativo | Responsável e 
Coordenador mandatado

• ANGLO AMERICAN | Alienação da New Largo 
para a Seriti Resources | Consultor

• ANGLO GOLD ASHANTI | | Alienação da Moab 
Khotsong e minas da Great Noligwa para a 
Harmony Gold | Consultor

• IMPALA PLATINUM | Dupla tranche de 
obrigações sénior convertíveis | Coordenador 
global conjunto e corrector conjunto

• ROYAL BAFOKENG PLATINUM | Colocação de 
obrigações convertíveis | Coordenador global 

conjunto e corrector conjunto
• SIBANYE STILLWATER | Emissão de direitos e 

colocação de obrigações de alto rendimento | 
Especialista de Seguros, MLA e co-gestor

• PAN AFRICAN RESOURCES | A| Colocação 
Acelerada | Consultor  e bookrunner conjunto

• EXXARO | Desvinculação e reestruturação do 
negócio BEE | Consultor 

• ANGLO AMERICAN | Alienação da carteira da 
Eskom coal para a Seriti Resources | Consultor

• PAN AFRICA RESOURCES |Empréstimo | Credor
• IMPLATS CANADA | Facilidade Corporativa | 

Credor
• SERITI RESOURCES | Facilidade em matéria de 

Aquisições | Consultor
• UNIVERSAL COAL | | Financiamento de 

Projectos | Único Credor
• GAMSBERG | Facilidade Corporativa | Único MLA

• ASANKO | Capital Circulante e Facilidade 
Corporativa | Credor

G A N A
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O nosso histórico
Kalumbile Minerals Ltd - US$400-m Facilidade de Crédito a 
Prazo Zâmbia
Descrição do Negócio
First Quantum Minerals (FQM), produtor de cobre de topo de gama, procurou angariar 
US$400- milhões da dívida para financiar a sua subsidiária Zambiana, Kalumbila 
Minerals Limited, que impulsionou a sua mina Sentinel para se tornar a maior mina de 
cobre em África.

Destaques e resultados 
Num mercado de financiamento difícil, o RMB foi seleccionado antecipadamente 
relativamente a mais de 20 outros bancos de relacionamento internacional para co-
financiar uma facilidade a prazo de USD 400 milhões para o FQM, na Zâmbia. O RMB 
construiu uma forte relação com a FQM nos últimos seis anos, que foi ainda mais 

consolidada por o RMB ser o maior credor com um compromisso de USD 100 milhões. 
Quando um dos principais banqueiros africanos da FQM não conseguiu obter aprovação 
na concessão da facilidade de crédito, o RMB solucionou parcialmente a lacuna de 
financiamento, aumentando a nossa exposição utilizando uma série de elementos 
impulsionadores para assegurar que a solução certa para o cliente. Este acordo 
permitiu ao RMB apoiar um cliente estratégico, demonstrando ao mesmo tempo a nossa 
apetência de financiamento e capacidade de executar transacções complexas em 
África.

Função do RMB
O RMB actuou como Responsável e Coordenador Inicial Mandatado e Corrector, 
fornecendo USD 100 milhões das facilidades de crédito a prazo no valor de USD 400 
milhões. 
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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.za
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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 e no terreno que compreenda os desafios únicos e as estruturas regulamentares da 
realização de negócios em África. O CIB do FNB é o parceiro ideal.

Themba Sangweni 
Coverage Sector Director: Resources
+27 11 282 8171
themba.sangweni@rmb.co.za

Henk de Hoop 
Business Development Director: Resources 
+27 11 282 4970
henk.dehoop@rmb.co.za  

Sandile Mbulawa 
Head: Resource Finance 
+27 11 282 1020
sandile.mbulawa@rmb.co.za  

Pieter Nienaber 
Head: Corporate Finance: Mining
+27 11 282 1268
pieter.nienaber@rmb.co.za

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

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

Judith Mosely 
Business Development Director: Resources 
+44 (0) 207 939 1788
judith.mosely@rmb.co.uk

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