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Comunicado 

A PATHFINDER OBTÉM UMA INTERDIÇÃO  
NO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO 

NO ÂMBITO DA SUA ESTRATÉGIA DE RECUPERAÇÃO  
DO CONTROLO DA SUBSIDIÁRIA 

 COMPANHIA MINEIRA DE NABÚRI, SA 
 

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo suspendeu a deliberação da Assembleia Geral da 
Companhia Mineira de Nabúri, SA do dia 9 de Dezembro de 2011, que destituiu o Sr. Nicholas 
Trew e o Sr. Gordon Dickie das funções de Administradores daquela empresa.  
 
De acordo com a sentença proferida, a Assembleia Geral realizou-se sem que a IM Minerals, 
accionista maioritário, tivesse sido convocada, conforme exigido pela legislação moçambicana. 
 
Esta decisão do Tribunal moçambicano foi tomada na sequência da providência cautelar 
requerida pela IM Minerals, Ltd., solicitando a suspensão da deliberação tomada na sessão 
Assembleia Geral da Companhia Mineira de Nabúri, SA do dia 9 de Dezembro de 2011. Como 
parte da sua decisão, o Tribunal deu como provada e a título preliminar a posição de accionista 
maioritário da IM Minerals, Ltd. da Companhia Mineira de Nabúri, SA. 
 
O Tribunal constatou que, no dia 27 de Setembro de 2011, o Sr. General Jacinto Veloso e o Sr. 
Diogo Cavaco constituíram entre si, uma nova sociedade, a que deram o nome de Pathfinder 
Moçambique, SA, com objecto de actividade idêntico ao da Pathfinder Minerals, Plc., 
proprietária da IM Minerals, Ltd.  
 
O Sr. General Jacinto Veloso e o Sr. Diogo Cavaco procederam então à transferência das 
licenças mineiras da Companhia Mineira de Nabúri, SA para a empresa que ambos haviam 
criado.  
 
A Companhia Mineira de Naburi, SA recebeu as licenças de concessão mineira 760C e 4623C, 
nos dias 13 de Setembro de 2004 e 13 de Julho de 2011, respectivamente, cada uma das quais 
por um período de 25 anos. Essas licenças permitem o desenvolvimento das jazidas de areias 
pesadas de Moebase e Nabúri, na província da Zambézia. 
 
A IM Minerals, Ltd., uma subsidiária da Pathfinder Minerals, Plc com 100% do respectivo 
capital, detém 99,99% do capital da Companhia Mineira de Nabúri, SA.   
 
De acordo com o acórdão do Tribunal, a IM Minerals, Ltd. é titular de 399.998 acções das 
400.000 representativas do capital social da Companhia Mineira de Nabúri, SA, tendo, nessa 
qualidade, participado e votado na reunião da Assembleia Geral desta empresa, realizada no 
dia 8 de Outubro de 2009, para a nomeação dos seus representantes Sr. Nicholas Trew e Sr. 
Gordon Dickie para as funções de Administradores.   
 
Também ficou objectivamente claro que a IM Minerals, Ltd. não tinha tido conhecimento da 
respectiva convocatória e, por isso, não participou na sessão da Assembleia Geral da 
Companhia Mineira de Nabúri, SA do dia 9 de Dezembro de 2011, durante a qual Sr. Nicholas 
Trew e Sr. Gordon Dickie foram destituídos das suas funções. 
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Notas para os Editores 
 

A Pathfinder Minerals, Plc é uma empresa internacional listada na Bolsa de Valores de Londres, 
criada em Fevereiro de 2011 com o objectivo de estudar, pesquisar e desenvolver recursos 
minerais em Moçambique, tendo a sua atenção centrada em areias pesadas localizadas na 
província da Zambézia. 
 
Os investidores da Pathfinder Minerals Plc, que incluem conhecidas instituições financeiras 
como a JP Morgan Asset Management e a Genesis Investment Management, investiram 
aproximadamente 18 milhões de dólares norte-americanos com o intuito de desenvolver o 
projecto de areias pesadas de Moebase e Nabúri, na província da Zambézia. 
 
A Pathfinder Minerals Plc registou progressos significativos no desenvolvimento do projecto e 
contratou um número de empresas líderes a nível mundial na exploração e engenharia 
mineira.  
 
De destacar a empresa britânica Wardell Armstrong, que actuara na qualidade de gestora do 
projecto, e a empresa sul-africana Jacobs Matasis, subsidiária de Jacobs Engineering (EUA), 
que iria realizar um Estudo de Viabilidade Definitivo sobre o desenvolvimento do projecto.  
 
A Jacobs Matasis recebeu uma subvenção de 700.000 dólares norte-americanos do 
Departamento do Comércio e Indústria da África do Sul especificamente para apoiar o seu 
trabalho a ser realizado nas reservas de Moebase e Nabúri.  
 
De Julho de 2011 até à presente data, a Pathfinder Minerals Plc investiu aproximadamente 
três milhões de dólares norte-americanos na análise e desenvolvimento detalhados do 
projecto, de acordo com a estratégia de iniciar a produção dos minérios extraídos das areias 
pesadas, a partir de 2015. 
 
A IM Minerals, Ltd., uma subsidária da Pathfinder Minerals, Plc com 100% do respectivo 
capital, detém 99,99% do capital da Companhia Mineira de Nabúri, SA da seguinte forma:  
 

 A IM Minerals, Ltd. adquiriu 280.000 acções da Companhia Mineira de Nabúri, SA, 
representando 70% do capital social desta empresa, ao Sr. Diogo Cavaco e à empresa 
JV Consultores, em 2008; 

 A IM Minerals, Ltd. adquiriu mais 20.000 acções da Companhia Mineira de Nabúri, SA, 
representando 5% do capital social desta empresa, ao Sr. Diogo Cavaco, em 2009 e, 
finalmente, 99.998 acções da Companhia Mineira de Nabúri, SA, representando 
24,99% do capital social desta empresa, ao Sr. Cavaco e à empresa JV Consultores , em 
2010;  

 A IM Minerals, Ltd. adquiriu, assim, no total, 399.998 acções da Companhia Mineira de 
Nabúri, SA, representando 99,99% do respectivo capital social, sendo por isso o 
accionista maioritário.   
 

Londres, 5 de Novembro de 2012 


