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No decorrer do exercício de 2015, o principal Accionista do ATLANTICO, Global Pactum, Gestão 
de Activos, S.A., procedeu à venda da maioria da participação que detinha no Banco, dando 
origem a uma nova estrutura accionista.

Em 2016, nos termos da fusão e da entrada em espécie efectuada com o património do 
Millennium Angola, foi concretizado o aumento de capital estipulado em acta no âmbito 
da transacção efectuada no montante de 21.939.787 milhares de Kz a que corresponderam 
21.939.787 novas acções. Simultaneamente, foi também gerado um prémio de emissão de 
40.782.829 milhares de Kz. 

Considerando a existência de acções próprias recebidas no âmbito da fusão foi decidido anular 
as acções próprias detidas. Nesta base, o capital social do ATLANTICO é reduzido de 56.097.687 
milhares de Kz para 53.821.603 milhares de Kz, em resultado da extinção de 2.276.084 acções 
próprias, inteiramente liberadas, de que, em resultado da fusão, o ATLANTICO passará a ser titu-
lar, com fundamento nos artigos 461.º e 372.º, n.º 4, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais.

Em 31 de Dezembro de 2019, o capital social do Banco, no valor de 53.821.603 milhares de 
Kz, encontrava-se representado por 53.821.603 acções ordinárias, totalmente subscritas e 
realizadas por diferentes Accionistas.

A estrutura accionista com referência a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é detalhada como segue:

(% Capital)(% Capital)

31.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.2018

Interlagos Equity Partners 29,77% 29,77%

BCP África, SGPS, Lda. 22,52% 22,52%

Atlântico Financial Group, S.à.r.l. 19,80% 19,80%

Jasper Capital Partners - Investimentos  
e Participações, S.A.

15,12% 15,12%

Quadros - Gestão 
de Activos, S.A.

4,13% 4,13%

Economus - Capital, Lda. 3,00% 3,00%

Fundação ATLANTICO 2,00% 2,00%

Gemcorp Fund I 1,90% 1,90%

Acções próprias 0,91% 0,91%

Outras entidades 0,85% 0,85%

100,00% 100,00%

Prémios de emissão
O aumento de capital concretizado em 2016 no âmbito da fusão por incorporação originou um 
prémio de emissão de 40.782.829 milhares de Kz. O saldo dos prémios de emissão foi reduzido 
no montante de 4.589.246 milhares de Kz, na sequência dos valores de dividendos distribuídos 
em 2016 referentes a 2015 do Banco Millennium Angola, e no montante de 1.361.574 milhares de 
Kz, no âmbito da aquisição de acções próprias. Adicionalmente, o valor referente a custos com 
aumentos de capital ascende a 21.940 milhares de Kz. Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica 
prémios de emissão totalizava 34.810.069 milhares de Kz.

Acções próprias
Durante o exercício de 2016, o Banco adquiriu acções próprias no montante de 492.182 milhares 
de Kz com respectivo prémio de emissão de 1.361.574 milhares de Kz, no âmbito de um paga-
mento de um valor a receber por parte de um Accionista. A determinação do preço das acções 
nesta operação teve como base o mesmo múltiplo de mercado adoptado no processo de fusão 
do ATLANTICO com o Banco Millennium Angola.

Nota 21.
Reservas e resultados transitados

Reserva legal
Esta rubrica é constituída integralmente pela Reserva legal, que só pode ser utilizada para cobrir prejuízos acumulados 
ou para aumentar o capital social.

A legislação angolana aplicável exige que a Reserva legal seja anualmente creditada com pelo menos 10% do lucro líquido 
anual, até à concorrência do capital social.

Reserva de justo valor
A reserva de justo valor representa as mais e menos-valias potenciais relativas à carteira de activos financeiros pelo justo valor 
através de outro rendimento integral, líquidas de imparidade reconhecida em resultados no exercício e/ou em exercícios ante-
riores. O valor desta reserva é apresentado líquido de imposto diferido.

Os movimentos ocorridos nestas rubricas foram os seguintes:

(milhares de Kz)(milhares de Kz)

Reserva de justo valorReserva de justo valor Outras reservas e resultados transitadosOutras reservas e resultados transitados

Reserva de Reserva de 
justo valor justo valor 

brutabruta

Reserva por Reserva por 
impostos impostos 
diferidosdiferidos

TotalTotal
Reserva de Reserva de 
justo valorjusto valor

Reserva Reserva 
legallegal

Outras Outras 
reservas e reservas e 
resultados resultados 

transitadostransitados

Total Outras Total Outras 
reservas e reservas e 
resultados resultados 

transitadostransitados

Total Total 
Reservas e Reservas e 
resultados resultados 

transitadostransitados

Saldo em 31 de 
Dezembro de 2017 2.487.605 (746.113) 1.741.492 13.463.496 1.366.561 14.829.558 16.571.050

Ajustamentos 
de transição para 
a IFRS 9

(1.419.600) - (1.419.600) - (2.442.065) (2.442.065) (3.861.665)

Saldo em 01 de 
Janeiro de 2018 1.068.005 (746.113) 321.892 13.463.496 (1.075.504) 12.387.493 12.709.385

Alterações 
de justo valor

2.141.643 (116.139) 2.025.504 - - - 2.025.504

Constituição 
de reserva legal

- - - 2.382.850 - 2.382.850 2.382.850

Transferência 
para resultados 
transitados

- - - - 2.382.850 2.382.850 2.382.850

Dividendos de 
acções próprias

- - - - 174.324 174.324 174.324

Saldo em 31 de 
Dezembro de 2018 3.209.648 (862.252) 2.347.396 15.846.346 1.481.670 17.327.517 19.674.913

Alterações 
de justo valor

(2.980.175) 793.410 (2.186.765) - - - (2.186.765)

Constituição 
de reserva legal

- - - 2.722.510 - 2.722.510 2.722.510

Transferência 
para resultados 
transitados

- - - - 24.502.579 24.502.579 24.502.579

Saldo em 31 de 
Dezembro de 2019 229.473 (68.842) 160.631 18.568.856 25.984.249 44.552.606 44.713.237



192 6.0  ■  Demonstrações Financeiras e Notas Anexas 193Relatório & Contas 2019  ■  Banco Millennium Atlântico

O movimento da Reserva de justo valor, líquida de impostos diferidos, pode ser assim analisado:

(milhares de Kz)(milhares de Kz)

31.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.2018

Saldo no início do período 2.347.396 1.741.492

Impacto da transição para a IFRS 9 - (1.419.600)

Variação de justo valor (2.102.009) 4.849.335

Alienações do período (1.053.520) (2.729.250)

Imparidade reconhecida no período 175.354 (210.720)

Impostos diferidos reconhecidos no período em reservas 793.410 116.139

Saldo no final do período 160.631 2.347.396

Nota 22.
Margem financeira

O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kz)(milhares de Kz)

31.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.2018

Juros e rendimentos similares

 Juros de activos financeiros pelo custo amortizado

Juros de crédito a clientes 77.542.704 82.445.042

Juros de títulos de dívida 26.729.347 23.201.761

 Juros de aplicações em instituições de crédito 597.400 342.623

Juros de activos financeiros pelo justo valor através de rendimento integral 14.041.621 12.431.476

Juros de activos financeiros ao justo valor através de resultados 702.373 32.063

119.613.445 118.452.965

Juros e encargos similares

Juros de recursos de clientes 38.065.653 34.351.133

Juros de recursos de bancos centrais e instituições de crédito 13.309.407 16.872.213

Juros de locação 1.880.272 -

Juros de passivos subordinados - -

53.255.332 51.223.346

Margem Financeira 66.358.113 67.229.619

As rubricas de Juros de crédito a clientes incluem (i) o montante positivo de 1.835.576 milhares de Kz (2018: 1.452.060 
milhares de Kz) relativo a comissões e outros proveitos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efecti-
va, conforme estabelecido nas IFRS e explicado na nota 2.3., e (ii) o montante de 6.071.773 milhares de Kz referentes a 
activos financeiros em Stage 3 (2018: 7.705.484 milhares de Kz).

Nota 23.
Resultados de serviços e comissões

O valor desta rubrica é composto por:

(milhares de Kz)(milhares de Kz)

31.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.2018

Rendimentos de serviços e comissões 16.813.068 21.250.115

Abertura de créditos documentários 4.914.483 5.255.694

Transferências emitidas/recebidas 2.641.791 3.163.471

Comissões VISA 2.169.633 2.107.014

Operações electrónicas 2.142.534 2.131.526

Abertura de linhas de crédito/renovações 
e manutenção

1.457.265 1.743.306

Manutenção de conta DO 1.000.424 987.831

Prestação de garantias 687.345 2.390.735

Operações cambiais 174.965 1.409.190

Alfândega – Arrecadação de receitas 171.048 604.439

Levantamentos 168.076 117.677

Estruturação de operações 
e assessoria financeira

56.508 36.650

Outras comissões 1.228.996 1.302.582

Encargos com serviços e comissões (1.786.607) (610.385)

Operações no estrangeiro (685.925) (504.951)

Operações electrónicas (626.627) -

Outras comissões (474.055) (105.434)

Total 15.026.461 20.639.730




