
COMUNICADO DE IMPRENSA
FNB WINE EXPERIENCE

FNB promove business networking ao sabor dos melhores 
vinhos de Cape Town

O FNB Moçambique traz a Maputo nos próximos dias 6 e 7 de Junho 10 dos melhores vinicultores 
da região da Cidade do Cabo e mais de 80 vinhos para uma experiência requintada e exclusiva de 
degustação de vinho, onde os seus Clientes, parceiros e público em geral terão oportunidade de 
interagir directamente com estes vinicultores e explorar oportunidades de networking. O evento terá 
lugar no Polana Serena Hotel e será aberto no dia 7 de Junho a todos os amantes de vinho, com 
bilhetes disponíveis para compra na Computicket e no local do evento.

A iniciativa está inserida nas acções de transformação e reposicionamento do FNB Moçambique e 
no reforço da sua relação de longo prazo com o país com vista a tornar-se num parceiro cada vez 
mais relevante para todos os stakeholders que actuam neste mercado. E está em linha com acções 
do género promovidas nas várias geografias em que o Grupo FirstRand, o maior grupo financeiro em 
Africa por capitalização bolsista, está presente e do qual o FNB Moçambique faz parte.

“O FNB quer tornar-se cada vez mais uma plataforma de negócios, onde os seus Clientes, parceiros 
e cadeias de valor maximisam sinergias e contribuem mutuamente para o crescimento dos seus 
negócios. Potenciar e alavancar de forma natural, simples e numa perspectiva de 360º a vida e o 
negócios de todos os nossos stakeholders, contribuindo para que cheguem sempre mais longe é o 
nosso compromisso”, referiu Paulo Pereira, Administrador Delegado do FNB Moçambique 
enquadrando o porquê desta iniciativa num momento em que o Banco se encontra em profunda 
transformação e reposicionamento.

Para o FNB, o “Wine Experience” é uma acção de aproximação dos clientes e parceiros do Banco, 
oferecendo num ambiente informal e de mútuo convívio oportunidades de networking e de 
exploração de potenciais parcerias de elevado valor acrescentado. 

Sobre o FNB Moçambique 
O FNB Moçambique é uma subsidiária do FirstRand Bank Limited, o maior grupo financeiro de África 
por capitalização bolsista e uma das maiores instituições listadas na Bolsa de Valores de 
Joanesburgo, na África do Sul, com presença em 11 países africanos e na Inglaterra, Emirados 
Árabes Unidos, Índia e China.
O FNB Moçambique é detido pela FirstRand Moçambique Holding, pela GCP - Sociedade de Gestão 
e Controle de Participações e pela FirstRand Investment Holding e opera no mercado nacional há 11 
anos, com enfoque na prestação de serviços financeiros ao sector empresarial moçambicano, às 
suas cadeias de valor e indivíduos.


