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Considerando que, a admissão de valores mobiliários deve obedecer aos princípios da legalidade, da 

igualdade e do respeito pelas regras da leal e sã concorrência. 

Tendo em conta que, compete à BODIVA assegurar a manutenção de elevados padrões de qualidade e 

eficiência na gestão dos mercados a seu cargo, os requisitos de admissão abaixo previstos, visam 

proporcionar uma melhor gestão dos riscos inerentes à negociação em mercado regulamentado, 

salvaguardando o regular funcionamento do mercado que gere, tal como a respectiva transparência, 

credibilidade, segurança e legitima confiança. 

A presente Instrução tem como objectivo instruir as entidades que pretendem emitir valores mobiliários, 

no que respeita às exigências para a sua admissão à negociação no mercado de bolsa BODIVA, sublinhando-

se, como regra essencial da presente Instrução, o princípio segundo o qual a admissão à negociação em 

mercado BODIVA depende da verificação de todas as condições aqui identificadas. 

 

I. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Nos termos do previsto nos artigos 4.º e seguintes da Regra BODIVA nº1/17- Do Mercado de Bolsa, o 

processo de admissão de valores mobiliários deve seguir o procedimento abaixo identificado.   

 
 

NOTA: A entidade que solicite a admissão de valores mobiliários no mercado BODIVA nestes 

termos, é integralmente responsável pela integridade e veracidade das informações e dos 

documentos fornecidos à BODIVA para análise do pedido.  

 

II. FASES DO PROCESSO: 

 

Os interessados devem submeter o pedido de admissão, instruído com as informações e documentos 

identificados no ponto III, no qual fazem prova de que os requisitos de admissão se encontram preenchidos. 

 

O processo de admissão obedece às seguintes etapas: 

i. Elaboração do requerimento de admissão, (ANEXO II); 

ii. Preenchimento do formulário de admissão (ANEXO I); 

iii. Remessa do pedido; 

iv. Análise do pedido; e em caso de deferimento, 

v. Comunicação de Admissão à Negociação; 

vi. Assinatura do contrato de Admissão e Manutenção à Negociação (ANEXO IV). 

 

Os Anexos da presente Instrução fazem parte integrante e inseparável da mesma.  
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III. ELEMENTOS DO PROCESSO 

 

No Mercado de Bolsa são admitidos unicamente valores mobiliários escriturais que estejam integrados em 

sistema centralizado. 

 

O pedido de admissão à negociação pode ser requerido pelo emitente, por titulares de pelo menos 10% 

dos valores mobiliários emitidos - se o emitente for uma sociedade aberta-, ou pelo tesouro nacional; e do 

mesmo devem constar os seguintes elementos: 

 

Da Sociedade 

Requerimento do requerente dirigido à Comissão Executiva da BODIVA, a solicitar a admissão à 

negociação, com indicação do mercado e segmento a que pretende ser admitido1 

Cópia certificada dos Estatutos da sociedade (publicação em Diário da República) 

Cópia simples do Número de Identificação Fiscal  

Cópia simples da Certidão de Registo Comercial 

Cópia simples da acta deliberativa do pedido de admissão á negociação, fazendo menção a que tipo de 

mercado e/ou segmento pretende ser admitido 

Identificação dos beneficiários finais com participação no capital social igual ou superior a 10%  

Identificação dos meios a utilizar para prestação de informação ao público e ao mercado  

Identificação do Membro de Liquidação, responsável pelo pagamento dos direitos patrimoniais 

relativos ao valor mobiliário a admitir2 

Relatório de Gestão e Contas Anuais, dos últimos 3 (três) exercícios, devidamente auditadas por 

entidade registada na CMC3 

Declaração de Compromisso do Emitente4 

 

Dos Membros dos Órgãos Sociais  

Cópia simples do Bilhete de Identidade  

Cópia simples do Número de Identificação Fiscal  

 

Dos Representantes Legais e do Representante das Relações com o Mercado 

Cópia simples do Bilhete de Identidade  

Cópia simples do Número de Identificação Fiscal  

                                                           
1 De acordo com o Anexo II. 
2 Aplicável apenas a requerentes que ainda não detenham valores mobiliários admitidos à negociação ou que, tendo 
valores mobiliários admitidos à negociação, pretendam indicar outro Membro de Liquidação enquanto agente pagador. 
3 Ou informação mais recente se o pedido de admissão ocorrer após 6 (seis) meses relativamente ao último relatório 

de gestão e contas anuais. 
4 De acordo com o anexo III, sendo que deverá ser assinada conjuntamente pelo (s) administrador (es) que legalmente 
vinculem a sociedade, ou, em representação deste (s) por procurador (es) devidamente mandatado (s) para o efeito. 
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Das pessoas com acesso à informação privilegiada 

Cópia simples do Bilhete de Identidade  

Cópia simples do Número de Identificação Fiscal  

 

Do Valor Mobiliário 

Prospecto da Emissão, autorizado pela CMC, quando exigível por Lei ou por Regulamento da CMC 

Ficha Técnica que corresponde ao conjunto de características distintivas da emissão5 

Comprovativo de integração dos valores mobiliários em sistema centralizado, com a indicação do 
código ISIN 

 

 

IV. DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ADMISSÃO 

Deve ser, simultaneamente, remetido com o requerimento do pedido de admissão à qualidade de membro 

BODIVA, o formulário de admissão (ANEXO I) e respectiva documentação de suporte nele requerido.  

 

V. DO PROCEDIMENTO 

Após análise do requerimento do pedido de admissão à negociação, a BODIVA deverá enviar comunicação 

ao requerente nos termos do art.º 6 da Regra n.º 1/17 – Do Mercado de Bolsa. 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, deverá contactar o Departamento de Negociação da 

BODIVA, através do seguinte endereço electrónico (negociacao@bodiva.ao).  

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação da presente Instrução são esclarecidas pela 

Comissão Executiva da BODIVA-SGMR, S.A. 

A presente Instrução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

O Presidente do Conselho da Administração, 

António Gomes Furtado. 

Em Luanda aos 28 de Novembro de 2017. 

 

                                                           
5 Conforme Instrução N.º 2/16 – Da Ficha Técnica. 

file:///C:/Users/odair.costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HJ3R6OJO/negociacao@bodiva.ao
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS AO MERCADO DE BOLSA 

 

Este formulário destina-se a entidades que pretendam solicitar a admissão à negociação de valores 

mobiliários no mercado bolsa BODIVA. Preencha-o e, juntamente com os documentos de suporte 

(identificados no ponto III – “Elementos de Suporte”) e respectivo requerimento do pedido de admissão à 

negociação, remeta-o para o seguinte endereço:  

 

BODIVA – SGMR, S.A. 

Rua Rainha Ginga, n.º 73, 5.º Andar  

Luanda, Angola                                          

Correio electrónico: negociacao@bodiva.ao 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 

Queira fornecer respostas completas, verdadeiras, actuais, claras, objectivas e lícitas a todas as questões 

identificadas no presente formulário de admissão. Se, na sua opinião, qualquer informação solicitada estiver 

indisponível, for inapropriada ou inaplicável, responda em conformidade. Para qualquer resposta que 

requeira mais espaço do que o disponível no presente Formulário de Admissão, responda numa folha a parte 

devidamente identificada. Por favor anexe toda informação adicional solicitada. 

 

Para além do envio da versão em suporte físico do presente Formulário de Admissão, devidamente assinado, 

e respectivos documentos de suporte, deverá também ser enviada uma versão digital dos referidos 

documentos para o endereço de correio electrónico negociacao@bodiva.ao. Contudo, apenas será 

considerado como válido o pedido submetido em suporte físico. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE E DO VALOR MOBILIÁRIO 

Identificação do Requerente 

Denominação Social: 

Data de Criação: 

Sede: 

Número de Identificação Fiscal: 

Capital Social: 

Descrição da Actividade: 

Representante das relações com o mercado: 

Contactos (email e telefone):  

 

 

mailto:negociacao@bodiva.ao
mailto:negociacao@bodiva.ao
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Identificação do Valor Mobiliário 

Código ISIN: 

Código de negociação pretendido6:  

Data prevista para admissão à negociação: 

Moeda de negociação: 

Estimativa do montante da emissão no momento da admissão à negociação:   

Valor nominal e/ou cotação inicial:  

 

2. SEGMENTO DE MERCADO DE INTERESSE 

Assinale com um “X”, o(s) mercado(s) em que pretende participar. 

Mercado de Bolsa de Acções  Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro 

Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas   Mercado de Bolsa de Unidade de 

Participação  

 

Nada neste formulário de admissão limita ou impossibilita, que, em qualquer circunstância a BODIVA (i) 

solicite ao requerente qualquer informação adicional e/ou documento de acordo com as Regras BODIVA 

ou (ii) imponha condições de admissão adicionais em conformidade com as regras e legislação vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Consultar regras de criação e atribuição de códigos de negociação no Oficio Circular N.º 003/16 – Atribuição de 
Códigos de Negociação. 
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ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

À COMISSÃO EXECUTIVA DA BODIVA 

ATT: EXMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA 

 
 

[Data] 

 

ASSUNTO: Pedido de admissão à negociação no mercado de bolsa BODIVA.  

Exmos. Senhores, 

O [nome da instituição requerente], com o número de Identificação Fiscal nº [●], com sede em (rua, andar, 

localidade), matriculado na Conservatória do Registo Comercial de [●], sob o nº [●], com o capital social de 

[●], registado na Comissão do Mercado de Capitais sob o nº [●], vem requerer a V. Exa. a admissão à 

negociação do valor mobiliário identificado com o ISIN [●], no (introduzir o segmento do mercado de bolsa) 

gerido pela BODIVA.  

Para o efeito, o presente pedido faz-se acompanhar da informação e documentação requeridos pela Regra 

BODIVA N.º 1/17, conforme Anexos ao presente.      

 

[Assinatura dos representantes legais]  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO EMITENTE 

Para os devidos efeitos declaramos:  

a)  Cumprir todas as disposições legais, regulamentares e das Regras de mercado em vigor, para a admissão 

e manutenção em negociação dos valores mobiliários, por nós emitidos, nos Mercados Regulamentados 

BODIVA;  

b) A nossa responsabilidade se o pedido de admissão deve ou não ser sujeito à elaboração dum prospecto, 

bem como, no caso da sua execução, sob o conteúdo do mesmo;  

c) Que nós, e os beneficiários efectivos, cumprimos a legislação em vigor relativa à prevenção do 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;  

d) O nosso compromisso em informar a BODIVA de toda a informação que: (i) possa ter impacto no justo, 

ordenado e eficiente funcionamento dos mercados operados pela BODIVA; ou (ii) possa modificar o preço 

dos Valores Mobiliários na mesma altura em que essa informação seja tornada pública;  

e) Aquando da recepção de quaisquer facturas emitidas pela BODIVA, que nos comprometemos a liquidar 

todas as quantias devidas nelas constantes de acordo com os procedimentos e condições em vigor;  

f) A aceitação de que as nossas referências comerciais, sejam marcas, denominações ou quaisquer outras, 

podem ser citadas pela BODIVA ou por qualquer outra sociedade do grupo BODIVA, por forma a promover 

os Mercados Regulamentados, sendo que tais referências comerciais poderão incluir dados relativos aos 

volumes de transacções efectuadas envolvendo os nossos valores mobiliários;  

g) Que as pessoas cujos dados pessoais, constam da informação a ser submetida à BODIVA, têm 

conhecimento e aceitam tal submissão;  

h) Que quaisquer alterações à informação contida no pedido de admissão à negociação, incluindo 

quaisquer factos novos que possam, pelo seu impacto na situação financeira ou condições de negócio da 

sociedade, afectar significativamente o preço dos valores mobiliários ou os termos e condições da emissão, 

serão comunicadas à BODIVA;  

i) Que toda a informação prestada em conexão com o pedido de admissão à negociação nos Mercados 

Regulamentados é, em todas as vertentes, exacta, completa e não enganadora.  

 

____________________________ 

[Assinatura dos representantes legais] 
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ANEXO IV 

CONTRATO DE ADMISSÃO E MANUTENÇÃO À NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS AO MERCADO DE 

BOLSA BODIVA 

 
 
ENTRE: 

BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA - SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A , 

com sede na Rua Rainha Ginga, n.º 73, 5.º Andar, Luanda, República de Angola, com Número de 

Identificação Fiscal 5417277886, registada e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2ª secção do guiché único da empresa, sob o número de matrícula 2.330-14, neste acto representada pelos 

Senhores [.] e [.], nas qualidades de [.] e [.], respectivamente, ambos com poderes bastantes para 

representar e vincular a sociedade no presente contrato, adiante designada por “ Primeira Contraente” ou 

“BODIVA”; 

E 

[.], com sede na [.], com o Número de Identificação Fiscal [.], registada e matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de [.], sob o número de matrícula [.], neste acto representada pelos Senhores [.] e [.] nas 

qualidades de [.] e [.], ambos com poderes bastantes para representar e vincular a sociedade no presente 

contrato, adiante designada por “Segunda Contraente” ou “EMITENTE”.  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

A. A BODIVA tem a seu cargo a gestão dos Mercados BODIVA, nomeadamente do sistema de 

negociação de valores mobiliários nos termos definidos na Regulação BODIVA;  

B. O EMITENTE cumpre os requisitos de admissão e manutenção à negociação de valores mobiliários 

no Mercado de Bolsa BODIVA, conforme definidos na legislação em vigor e na Regulamentação 

BODIVA. 

 

É celebrado o presente Contrato de Admissão e Manutenção à Negociação de Valores Mobiliários no 

Mercado de Bolsa BODIVA (o “Contrato”), que se regerá pelos considerandos supra e pelas cláusulas 

seguintes:  

 

 

tel:5417277886
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Cláusula 1.ª 

(Objecto) 

 

O presente contrato tem por objecto os serviços de admissão e manutenção à negociação de valores 

mobiliários no Mercado de Bolsa BODIVA prestados pela BODIVA ao EMITENTE, enquadrados na 

Regulamentação BODIVA e demais legislação aplicável.   

Cláusula 2.ª 

(Pedido de Admissão à Negociação) 

 

1. A admissão à negociação de valores mobiliários no Mercado de Bolsa BODIVA depende de decisão da 

BODIVA a requerimento do EMITENTE, que deverá ser feita com base no previsto na Regulamentação 

BODIVA vigente à data do pedido, bem como após o cumprimento das exigências legais e regulamentares 

aplicáveis.  

 2. Dispensa-se a apresentação do pedido de admissão à negociação nos termos acima, nos casos dos 

direitos destacados de valores mobiliários ou valores mobiliários resultantes do exercício de direitos 

inerentes a valores mobiliários já admitidos à negociação.   

 

Cláusula 3.ª 

(Aceitação) 

 

1. O Segundo Contraente declara ter pleno conhecimento e aceita expressamente e sem reservas o 

disposto na Regulamentação BODIVA, nas disposições legais e regulamentares aplicáveis aos Emitentes 

e o disposto no presente contrato, obrigando-se, nestes termos, a cumpri-los integralmente.  

2. A aceitação prevista no número anterior abrange qualquer alteração legal, regulamentar ou contratual 

determinada pelas autoridades competentes no uso dos respectivos poderes.  

Cláusula 4.ª 

(Obrigações do EMITENTE) 

 

1. Sem prejuízo das obrigações decorrentes do presente contrato, da Regulamentação BODIVA e demais 

legislação aplicável, o EMITENTE obriga-se, em especial, a:  

a) Cumprir integralmente perante a BODIVA todas as disposições legais, regulamentares, contratuais 

e da Regulamentação BODIVA em vigor, que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão 

e manutenção em negociação de valores mobiliários, por si emitidos, nos mercados 

regulamentados BODIVA;  
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b) Cumprir escrupulosamente com todos os procedimentos estabelecidos na lei do combate de 

branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, bem como em outros diplomas 

legais que versem sobre o assunto, e a adoptar medidas de diligência reforçadas, por forma a 

acautelar o risco de envolvimento em operações desta natureza.  

c) Actuar no estrito cumprimento do Código Deontológico da BODIVA, abstendo-se da prática de 

qualquer acto ou da adopção de qualquer comportamento susceptível de afectar a reputação dos 

Mercados BODIVA;  

d) Prestar toda a informação prevista na Regulamentação BODIVA e demais legislação aplicável, nos 

prazos e condições determinados, não existindo omissões susceptíveis de afectar de forma 

revelante o seu alcance. 

e) Providenciar todos os documentos cuja a entrega seja requerida para que os valores mobiliários 

sejam admitidos à negociação no Mercado de Bolsa BODIVA;  

f) Pagar à BODIVA as comissões devidas pela admissão e manutenção de valores mobiliários nos 

mercados regulamentados BODIVA. , 

2. Para efeitos do disposto na al f) acima,  vigoram, em regra, as comissões previstas no Preçário BODIVA 

em vigor, com excepção dos casos em que as comissões aplicáveis a valores mobiliário cujo o montante 

global de admissão e de manutenção, por Emitente, seja igual ou superior a treze mil milhões de 

kwanzas. 

 

Cláusula 5.ª 

(Acesso à informação) 

 

1. A BODIVA pode, caso tal lhe seja solicitado, transmitir às autoridades legalmente competentes, 

informações relativas ao EMITENTE.  

2. O EMITENTE aceita, desde já, que a BODIVA solicite às autoridades de supervisão toda a informação que 

entenda necessária para a verificação dos requisitos de que depende a sua admissão e manutenção 

enquanto EMITENTE.  

Cláusula 6.ª 

(Preço) 

 

[A presente cláusula aplica-se excepcionalmente aos casos cujo o montante global de admissão à 

negociação seja igual ou superior a treze mil milhões de kwanzas, sendo suprimida do presente contrato 

nos demais casos, aos quais se aplica integralmente o Preçário BODIVA.] 
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1. Nos termos do n.º 2 da Cláusula 3.ª in fine, pelos serviços de admissão à negociação são devidos pelo 

EMITENTE à BODIVA as seguintes comissões:  

 

2. As comissões previstas no número anterior resultam da aplicação de uma percentagem ao valor da 

admissão.  

3. Nos termos do n.º 2 da Cláusula 3.ª in fine, pelos serviços de manutenção à negociação são devidos 

pelo EMITENTE à BODIVA as seguintes comissões:  

 

4. As comissões previstas no número anterior resultam da aplicação de uma percentagem ao valor da 

capitalização de mercado no dia 31 de Dezembro do ano anterior, ou sobre o último valor conhecido.  

5. Sobre os valores mobiliários cuja a maturidade ocorra até 31 de Março, 30 de Junho e 30 de Setembro 

é aplicada uma redução de 75%, 50% e 25%, respectivamente, sobre a comissão prevista no número 

anterior.  

6. Sempre que o Preçário da BODIVA estipule isenções relacionadas com o objecto do presente contrato, 

as mesmas poderão ser aplicadas ao EMITENTE.   

7. As Partes aceitam que, em caso de dúvidas ou omissões, aplica-se o Preçário BODIVA em vigor, que o 

EMITENTE declara ter pleno conhecimento.  

DESCRIÇÃO PREÇO 

Admissão inicial de instrumentos financeiros 

• Valores mobiliários representativos de dívida 

• Acções e outros instrumentos financeiros 

 

 

Admissão de tranches adicionais fungíveis 

• Valores mobiliários representativos de dívida  

• Acções e outros instrumentos financeiros 

 

 

 

DESCRIÇÃO PREÇO 

Manutenção em negociação 

• Valores mobiliários representativos de dívida  

• Acções e outros instrumentos financeiros 
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Cláusula 7.ª 

(Condições de pagamento) 

 

[A presente cláusula aplica-se excepcionalmente aos casos cujo o montante global de admissão à 

negociação seja igual ou superior a treze mil milhões de kwanzas, sendo suprimida do presente contrato 

nos demais casos, aos quais se aplica integralmente o Preçário BODIVA.] 

 

1. O pagamento das comissões previstas no n.º 1 da cláusula 6.ª deverá ocorrer até 15.º dia do mês 

seguinte à admissão à negociação.  

2. O pagamento das comissões previstas no n.º 3 da cláusula 6.ª acima  deverá ocorrer no dia 15 de Janeiro 

de cada ano.  

3. O pagamento das comissões previstas no n.º 4 da clásusula 6.ª acima deverá ocorrer no dia 15 de Abril, 

15 de Julho e 15 de Outubro de cada ano, respectivamente.   

4. Os pagamentos serão efectuados por transferência bancária, em conta a indicar pela BODIVA.  

5. Os montantes referidos na Cláusula anterior serão pagos nos termos da lei fiscal aplicável e serão 

reduzidos, caso haja lugar a retenções obrigatórias nos termos da lei. 

Cláusula 8.ª 

(Vigência) 

 

1. O presente contrato produz efeitos a partir da data da admissão à negociação de valores mobiliários no 

Mercado de Bolsa  BODIVA, vigorando por tempo indet8erminado.  

2. As Partes podem denunciar o presente contrato, por escrito, com um pré-aviso de, pelo menos, 60 

(sessenta) dias.  

Cláusula 9.ª 

(Suspensão de Negociação) 

 

1. A BODIVA suspende, em qualquer momento, a negociação de valores mobiliários admitidos nos seus 

mercados, quando:  

a) Deixem de se verificar as condições de admissão ou ocorra um incumprimento relevante de outras 

regras do mercado, que não seja sanável;  

b) Ocorram circunstâncias susceptíveis de, com razoável grau de probabilidade, perturbar o regular 

funcionamento da negociação;  
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c) A situação do EMITENTE implique que a negociação seja, de forma inequivoca, prejudicial para os 

interesses dos investidores.   

2. A decisão de suspensão é notificada ao EMITENTE para se pronunciar no prazo que lhe for 

razoavelmente fixado para o efeito, salvo se tal obstar a urgência da decisão. 

3. A decisão final de suspensão é notiicada ao EMITENTE, para que este no período fixado na decisão de 

suspensão proceda à devida sanação.  

4. A BODIVA pode, sem prejuízo do disposto na lei e demais regulamentação aplicáveis, levantar a 

suspensão, caso conclua que os fundamentos que conduziram à mesma foram sanados ou já não se 

verificam.     

Cláusula 10.ª 

(Exclusão de Negociação) 

 

1. A BODIVA exclui da negociação os valores mobiliários negociáveis em relação aos quais deixem de se 

verificar as condições de admissão, se uma vez decorrido o prazo fixado na decisão de suspensão, a 

irregularidade não tiver sido sanada.  

2. A decisão de exclusão é notificada ao EMITENTE para se pronunciar no prazo que lhe for fixado para o 

efeito, salvo se tal obstar a urgência na decisão.  

3. A exclusão de valores mobiliários negociáveis, cuja negociação seja condição de admissão de outros, 

implica a exclusão automática destes últimos.  

Cláusula 11.ª 

(Efeitos da Suspensão e da Exclusão de Negociação) 

 

1. A decisão de suspensão ou de exclusão produz efeitos imediatos.  

2. A suspensão mantém-se pelo tempo estritamente necessário à regularização da situação que lhe deu 

origem.  

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a suspensão de um valor mobiliário negociável por um 

período continuo superior a seis meses conduz à sua automática exclusão.  

4. A suspensão da negociação não exonera o EMITENTE do cumprimento das obrigações de informação a 

que está sujeito.  

5. A decisão de suspensão ou de exclusão é imediatamente comunicada pela BODIVA à CMC.  

6. Não obstante o disposto no número anterior, a BODIVA procede à divulgação da decisão no Boletim de 

Mercado, bem como ao EMITENTE.  
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Cláusula 12.ª 

(Denúncia do Contrato) 

 

1. Em caso de denúncia do presente contrato pelo EMITENTE a BODIVA pode adiar a produção dos efeitos 

da denúncia se considerar necessário para a protecção dos interesses dos investidores ou dos interesses 

do Mercado.  

2. Para efeitos do número anterior, a BODIVA deve comunicar, por escrito, o adiamento da produção dos 

efeitos da denúncia ao EMITENTE, incluindo a justficação da decisão e consequências da mesma.  

3. Durante o período referido no n.º 1 da presente cláusula, a BODIVA pode isentar o EMITENTE do 

pagamento das comissões que eventualmente lhe sejam devidas.  

Cláusula 13.ª 

(Exclusão de Responsabilidade da BODIVA) 

 

1. O EMITENTE reconhece e aceita que a BODIVA não é responsável pelos danos sofridos em virtude da 

evolução adversa das condições de mercado, bem como pelos prejuízos que decorram de caso fortuito, 

de força maior, incluindo falhas da infraestrutura fora do controlo da BODIVA ou da interrupção, 

suspensão ou exclusão da negociação de um determinado intrumento financeiro.  

2. O EMITENTE está ciente de que a sua admissão à negociação e manutenção de valores mobiliários nos 

Mercado de Bolsa  BODIVA não constituem recomendação de investimento por parte da BODIVA, bem 

como não implica a responsabilidade da BODIVA acerca da qualidade ou veracidade de qualquer 

informação divulgada pelo EMITENTE, dos riscos inerentes à actividades desenvolvidas pelo EMITENTE, 

ou da sua situação economico-financeira.    

Cláusula 14.ª 

(Adendas e alterações aos termos do Contrato) 

 

1. As alterações ao presente contrato são feitas por escrito e devidamente assinadas pelos representantes 

de ambas as Partes, com poderes para o acto.  

2. A renúncia ou alteração de direitos, ou o consentimento na violação de qualquer disposição do presente 

contrato só são válidos se constarem de documento escrito assinado por ambas as Partes, a ele anexo, 

e que dele é parte integrante para todos os efeitos legais.  
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Cláusula 15.ª 

(Lei aplicável e foro) 

 

1. O presente contrato rege-se e será interpretado de acordo com a Lei Angolana.  

2. As partes declaram que estão de boa-fé e que envidarão todos os esforços, bem como utilizarão todos 

os meios ao seu alcance, com vista a assegurar a prossecução dos objectivos previstos neste Contrato, 

priviligiando-se sempre o acordo entre as mesmas para a solução de quaisquer divergencias, dúvidas ou 

omissões.  

3. Em caso de disputa ou litígio quanto a questões relativas a este contrato, não sendo possível o acordo 

entre as Partes, estas podem recorrer à mediação, que decorrerá no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da aceitação dos Mediadores escolhidos pelas partes. 

4. Não havendo acordo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do número anterior qualquer uma das 

Partes submeterão o litígio à arbitragem voluntária, nos termos da Lei da Arbitragem Voluntária 

Angolana.   

O presente contrato é celebrado em duplicado, ficando cada uma das Partes na posse de uma via original.  

 

Luanda, aos [.] de [.] de 201[.]. 

 

PELA BODIVA: 
 

_________________________________ 

([.]) 
 

________________________________ 

([.]) 

PELO EMITENTE: 
 

_________________________________ 

([.]) 
 
 
 
 

 

 


