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BANCO BNI E COMMERZBANK ASSINAM PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO

O BANCO BNI assinou no passado dia 5 de Fevereiro, uma Linha de Crédito concedida pelo
COMMERZBANK no valor de € 40 Milhões e destinada a financiar a importação de equipamento
básico alemão, para diversos projectos de desenvolvimento industrial em Angola, contribuindo
assim para o desenvolvimento económico do País.
O COMMERZBANK é um Banco líder na Alemanha e Polónia, com cerca de 15 milhões de Clientes
Particulares e 1 milhão de Clientes Corporate.
O Presidente do Conselho de Administração do BANCO BNI, Mário Palhares e o Sénior VicePresidente do COMMERZBANK, Thomas Rybicki, assinaram o Protocolo que formalizou a
concessão da referida Linha de Crédito.
É a primeira vez que um Banco Privado Angolano utiliza este tipo de facilidade de crédito,
concedida por aquele Banco alemão, destinada a financiar vários projectos industriais no
País. O prazo de reembolso de cada empréstimo individual de financiamento variará entre 5 e
13 anos, tornando-se disponível devido ao apoio da Seguradora de Crédito do País exportador,
neste caso a Euler Hermes Deutschland AG.
Recorde-se que o BANCO BNI, que festejou o seu 6º aniversário no passado mês de Novembro,
possui já uma Rede comercial bem implantada em Angola, presente em 14 Províncias com 70
Agências, planeando alargar a sua presença às restantes quatro Províncias durante o presente
ano e iniciando em breve a sua internacionalização.
Em 2012 o BANCO BNI realizou um profundo trabalho de rebranding, através de uma nova
identidade de Marca e uma nova Imagem, actualmente presente em toda a sua Comunicação e
Rede Comercial, tendo inaugurado também a sua nova Sede Social. Planeia ainda a abertura de
uma segunda Sede em Talatona, no primeiro trimestre deste ano, destinada às áreas
Administrativas e de Back-Office.
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