
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             09 Novembro de 2022 

 

Acordo Institucional para potencial desinvestimento da última Concessão Mineira de Moçambique 

 

Savannah Resources, empresa europeia de desenvolvimento de lítio, tem o prazer de anunciar que a sua 

filial AME EAST AFRICA LIMITED ("AME") assinou um Acordo Institucional Vinculativo ("HoA") com a MRG 

Metals Limited (ASX: MRQ, 'MRG') em relação a um acordo opcional sob o qual a MRG poderia adquirir a 

Concessão Mineira 9735C ('ML 9735C', a 'Licença') em Moçambique, propriedade da subsidiária da Empresa 

Matilda Minerals Lda ('Matilda') (a 'Proposta de Transacção'). 

 

Os aspectos chave da transacção proposta incluem: 

• A MRG dispõe de um período exclusivo de 45 dias de Diligência Devida a partir de 8 de novembro 

de 2022 ("Diligência Devida" e "Período de Diligência Devida", respectivamente) para validar todos 

os custos relevantes, aspectos técnicos da Licença e quaisquer questões legais, regulamentares, 

fiscais ou comerciais. 

• Após a conclusão do Período da Diligência Devida, se o MRG optar por prosseguir com a Transacção 

Proposta, as partes iram executar um Acordo de Opção fornecendo ao MRG um Período de Opção 

de 16 meses (a 'Opção' e o 'Período de Opção' respectivamente), que pode ser prorrogado através 

de consentimento mútuo.  

• Durante o Período de Diligência Devida, a AME irá tomar todas as medidas razoáveis para preparar 

uma proposta do Acordo de Opção com a qual irá negociar com a MRG em antecipação à sua 

celebração pelas partes no prazo de 5 dias úteis após o termo do Período de Diligência Devida, ou 

antes por acordo entre ambas as partes.  

• Durante o Período de Opção, a MRG financiará os estimados US$0,5 milhões para completar um 

Programa de Trabalho até meados de Outubro de 2023. O Programa de Trabalho está centrado nos 

compromissos necessários para satisfazer o Instituto Nacional de Minas ('INAMI'), mas pode incluir 

perfuração de preenchimento/extensão para melhorar a qualidade e quantidade dos recursos. 

• Durante o Período de Opção, a MRG pode exercer a Opção de aquisição da ML 9735C com base nos 

seguintes termos:  

o US$0,8 milhões, a pagar segundo critério exclusivo da MRG em dinheiro, ou em novas 

acções ordinárias na MRG com base no preço médio ponderado por volume de 20 dias no 

momento do exercício da Opção, ou uma combinação de dinheiro e novas acções ordinárias 

na MRG (a "Consideração de Aquisição"); e 



 

o  Nos anos em que a área de Licença gera um lucro líquido depois dos impostos, a MRG 

efectua um pagamento de 1% de royalties à AME sobre as receitas do produto vendido, 

calculado anualmente para o ano completado, limitado a não mais de 50% do Lucro Líquido 

depois dos impostos num determinado ano.    

• Se a MRG optar por exercer a Opção, a Licença será transferida e a Consideração de Aquisição paga 

pela MRG à AME.  

• Se a MRG não exercer a Opção de adquirir a Licença: 

o a MRG devolverá todos os dados à AME, incluindo todos os novos dados criados durante o 

Período de Opção; e 

o a MRG devolverá quaisquer locais de perfuração utilizados pela MRG ao estado original a 

seu próprio custo. 

 

Dale Ferguson, CEO da Savannah Resources disse, "Estamos muito satisfeitos por termos entrado neste 

HoA com a MRG em relação à última Concessão Mineira de Savannah em Moçambique. A MRG opera em 

Moçambique há vários anos e tem demonstrado o seu empenho no sector das areias minerais do país 

através do desenvolvimento planeado do seu Corridor Sands Project.  

Através da Transacção Proposta, a Savannah continuaria a manter alguma exposição livre de riscos para o 

desenvolvimento de Jangamo através de futuros pagamentos de royalties, e potencial para a estratégia de 

crescimento mais ampla da MRG através de uma participação na Empresa. A Transacção Proposta iria 

completar a retirada planeada da Savannah de Moçambique e permitir-nos-ia concentrar a 100% no 

licenciamento e desenvolvimento em curso do Projecto Lítio do Barroso. 

Estou ansioso por fornecer mais actualizações relativamente à Proposta de Transacção à medida que a MRG 

progride a Diligência Devida.” 

 

Presidente da MRG Metals, Mr Andrew Van Der Zwan disse: “Estamos satisfeitos por termos trabalhado 

com a Savannah para alcançar os termos da Proposta de Transacção que permite a ambas as partes ganhar 

potencialmente com um ativo pequeno, mas de alta qualidade, no Projecto Jangamo. 

 

“Estamos agora a iniciar o período de Diligência Devida e iremos aconselhar o mercado sobre os 

desenvolvimentos.” 

 

Sobre a MRG Metals 

MRG Metals Limited é um explorador júnior ASX (ASX: MRQ) que fez uma descoberta de classe mundial de 

areias minerais pesadas (HMS) classificadas de JORC e está agora a trabalhar para um desenvolvimento a 

100 anos de minas em Moçambique. 

 

Os activos HMS chave da Empresa em Moçambique incluem: 

• Corridor Sands – Estimativas de recursos minerais (MREs), Estudo de Âmbito e Avaliação Económica 

Preliminar entregues para depósitos HMS de Koko Massava, Nhacutse e Poiombo. 

https://mrgmetals.com.au/projects/corridor-sands/


 

• Marão – três grandes alvos identificados para testes durante o programa de perfuração do núcleo 

de ar 

• Corridor Norte – perspectiva de prospecção HMS complementar actualmente em aplicação 

• Linhuane – perspectiva emocionante de prospecção HMS actualmente em aplicação 

 

A Empresa está a diversificar para incluir Terras Raras e Urânio no portfolio de prospecção: 

• Patricio, Fotinho e Adriano – elevado potêncial de Terras Raras e perspectivas de prospecção de 

urânio actualmente em aplicação 

 

MRG tem uma abordagem de dupla velocidade - para explorar areias de minerais pesados, terras raras e 

urânio através de múltiplos cortiços enquanto progride para o desenvolvimento de minas no Corridor 

Central e Sul. 

 

Informação regulamentar 

Este anúncio contém informação privilegiada para efeitos da versão britânica do regulamento de abuso de 

mercado (EU No. 596/2014), uma vez que faz parte do direito interno do Reino Unido em virtude da Lei 

2018 ("UK MAR") da União Europeia (Withdrawal). 

 

 

Savannah Resources - Enabling Europe’s energy transition. 

 

**FIM** 

 

Segue @SavannahRes no Twitter 

Segue Savannah Resources no LinkedIn 

 

Para mais informações por favor visite www.savannahresources.com ou contacte: 

 

Savannah Resources PLC  

Dale Ferguson, CEO 

  

Tel: +44 20 7117 2489  

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Advisor) 

David Hignell/ Charlie Bouverat (Corporate Finance) 

Grant Barker/ Abigail Wayne (Sales & Broking)   

Tel: +44 20 3470 0470 

  

 

RBC Capital Markets (Joint Broker)  

Farid Dadashev/ Jamil Miah 

 

Tel: +44 (0) 20 7653 4000 

Camarco (Financial PR) 

Gordon Poole/ Emily Hall 

Tel: +44 20 3757 4980 

https://mrgmetals.com.au/projects/marao/
https://mrgmetals.com.au/projects/linhuane/


 

Sobre a  Savannah 

 
A Savannah é proprietária do Projecto Lítio do Barroso, localizado no Norte de Portugal, que contém o 

recurso de espodumena de lítio mais significativo da Europa Ocidental. Com um Estudo de Âmbito positivo 

que delineou um projeto mineral convencional e operação de concentração produzindo 175.000t de 

concentrado de espodumena por ano, a Savannah está a avançar no desenvolvimento e licenciamento 

ambiental do Projeto Lítio do Barroso.  

 

A Empresa está cotada e regulamentada na AIM e as ações ordinárias da empresa estão também disponíveis 

no Quotation Board da Frankfurt Stock Exchange (FWB) sob o símbolo FWB: SAV, e na Börse Stuttgart (SWB) 

sob o código “SAV”. 

 

 

 
 


