O BancABC parte do Atlas Mara prossegue com a sua ambição de crescimento
e expansão em Moçambique.

Com vista a apoiar as principais iniciativas de crescimento, tais como inclusão de
agentes
Bancários, crescimento de canais e sistemas digitais, bem como implementação de
iniciativas alinhadas aos objectivos preconizados pelo BancABC Moçambique e seus
accionistas, para condução de um processo estável de crescimento em Moçambique, o
BancABC parte do Atlas Mara, anunciou um aumento de capital na ordem dos USD 10
milhões de Dólares Norte Americanos, por parte dos seus accionistas.
Orlando Chongo, Administrador Delegado do BancABC Moçambique, disse a este
propósito que, "o Banco e o grupo, acreditam fortemente no futuro de Moçambique. O
aumento de capital anunciado, vai de encontro com a nossa ambição de crescimento e
pretensão de figurar entre os cinco melhores Bancos a operar no mercado
moçambicano. Este aporte de capital , por parte dos nossos accionistas, também
elevará o rácio de adequação do capital do Banco, dos actuais 14%, verificado a 30 de
Junho de 2016, que já se afigura acima dos 8% estipulados pelo regulador, para mais
de 20%, conferindo assim ao BancABC, um dos mais elevados rácios de adequação de
capital no sistema bancário moçambicano”.

Este aumento, ainda de acordo com o Administrador Delegado do BancABC
Moçambique, irá igualmente melhor posicionar o BancABC Moçambique no mercado
financeiro moçambicano por forma que a expansão, no que concerne as operações
em curso, se acentue de forma estável e consistente. “ Importa mencionar, que no
primeiro semestre do ano de 2016, o Banco registou quase o dobro do lucro previsto
para o período em referência, em comparação com o ano anterior, através da expansão
estável do seu balanço, e no crescimento de comissões e serviços. O Banco manteve a
sua rentabilidade e estabilidade de liquidez no segundo semestre e manter-se-á
rentável durante todo o ano de 2016”.

Eduardo Chivambo Mondlane, Jr., Presidente do Conselho de Adminstraçao do
BancABC Moçambique e Administrador Não-executivo do Atlas Mara, considera que,
"este investimento mostra que o Atlas Mara reconhece as oportunidades existentes em
Moçambique, não obstante a situação económica que actualmente o país atravessa,e
que acreditamos ser passageira. O reforço cada vez maior do banco e a facilitação do
seu progresso, são acções que a equipa já está a realizar em várias frentes, com
particular destaque para a nossa expansão digital - sob a liderança do Sr. Orlando
Chongo, Administrador Delegado – que já se mostra particularmente entusiasmante.
Este investimento é uma demonstração do compromisso com o mercado moçambicano
sendo que o mesmo irá habilitar a nossa equipa a apresentar resultados ainda melhores
aos nossos stakeholders.

John Vitalo, CEO do Atlas Mara e CEO interino do Grupo ABC Holdings, reiterou
que o Grupo Atlas Mara acredita no Crescimento do Continente Africano nas
várias vertentes, mormente a económica, sendo que é de destacar as recentes
aquisições do grupo em Ruanda e na Zâmbia, onde elevaram o posicionamento
dos respectivos Bancos, nos cinco maiores Bancos dos respectivos mercados.
O recente investimento em Moçambique que agora totaliza cerca de USD 27
milhões de dólares norte-americanos, reflecte a confiança depositada no país e
igualmente na equipa de gestão liderada pelo senhor Orlando
Chongo. Moçambique é um importante mercado para o Atlas Mara, no contexto
dos objectivos preconizados pelo Grupo de criação de uma instituição financeira
de referência na África. Este investimento irá apoiar o crescimento do Banco
incluindo o crescimento e desenvolvimento da nossa plataforma digital, que tem
estado a observar um excelente progresso em Moçambique, em várias
vertentes, nomeadamente: cartões, agências, pagamentos remessas
transfronteiriças, entre outras. O aportamento de capital irá também reforçar o
Banco, sendo que estamos confiantes de que o mesmo irá gerar retorno
significativo, por forma que o Banco continue a crescer de forma rentável."

Sobre o BancABC Moçambique
O BancABC Moçambique é a subsidiária bancária integral em Moçambique do
ABC Holdings, que opera no Botswana,Tanzania, Ruanda,Zimbabwe e Zambia.
Com sede em Maputo, o BancABC Moçambique conta com 10 agências
Incluindo Beira, Nampula, Nacala, Tete, e Chimoio, prestando uma ampla gama
de serviços bancários a clientes individuais, empresariais e institucionais.

