
MODELO DE NOTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PÚBLICA DE OPERAÇÕES PELOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, COLABORADORES DO BAI E PESSOAS ESTREITAMENTE

RELACIONADAS 

1 
Dados dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, colaboradores do BAI e
pessoas estreitamente relacionadas com elas 

a) Nome 

2 Motivo da notificação 

a) Cargo/estatuto 

b) Notificação inicial/alteração 

3 Dados sobre o emitente 

a) Nome BAI - Banco Angolano de Investimentos, S.A. 

4 Dado(s) da(s) transacção(ões)*

a) 

Descrição do instrumento 
financeiro 

Código de identificação 

 Acções BAI, SA 

 ISIN AOBAIAAAAA05 

b) Natureza da operação 

c) Preço(s) e quantidades(s) 

Preço Quantidade 

d) Data da operação 

e) Local da operação 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1.a) Indicar o(s) nome(s) próprio(s) e apelido(s).

2.a) Para os membros dos órgãos de administração e fiscalização e colaboradores do BAI indicar a posição ocupada no
BAI. Para pessoas estreitamente relacionadas, deve ser indicado que a notificação diz respeito a uma pessoa
estreitamente relacionada com membros dos órgãos de administração e fiscalização e colaboradores do BAI,
mencionando o nome e cargo da pessoa com responsabilidades de direcção em causa.

2.b) Indicar que se trata de uma notificação inicial ou de uma alteração de notificações prévia. Em caso de alteração,
explicar o erro que esta notificação emenda.

4.b) Descrever o tipo de operação, por exemplo, “aquisição e acções”; “alienação de acções”, etc.

4.c) Indicar o preço e a quantidade referente a transacção. Sempre que mais do que uma operação da mesma natureza
(aquisições, vendas, empréstimos concedidos e contraídos, etc.) sobre o mesmo instrumento financeiro seja executada
no mesmo dia e no mesmo local de transacção, os preços e as quantidades destas operações devem ser comunicados
neste campo, em duas colunas conforme apresentado acima, inserindo as linhas que forem necessárias.

4.d) Indicar a data do dia específico de execução da operação notificada, utilizando o formato AAAA-MM-DD.

4.e) Indicar o local onde foi realizada a transacção. Se a transacção for realizada fora dos mercados regulamentados
deve ser incluída a referência «fora de uma plataforma de negociação».
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b) N.º de Conta Custódia
c) N.º de Conta Colaborador

*Adicionar o(s) comprovativo(s) da(s) transacção(ões) efectuada(s).
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