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SOBRE NÓS
Lwei Brokers é uma Corretora de
Valores Mobiliários fundada e
gerida por  Angolanos, e registada
na Comissão de Mercados de
Capitais (CMC). A Lwei intervém no
mercado de capitais angolano
através da prestação de serviços
de corretagem, gestão não
discricionária, consultoria de
investimento e estudos e analises
economicas.
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Com foco no nome "Lwei", este que
aufere bastante significância no
contexto sociocultural angolano, a
proposta centrou-se em dois
elementos homónimos: no Rio Lwei
e na já extinta moeda de 50 Lwei
(equivalente a metade de 1 Kuanza
na primeira edição da moeda
angolana).
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A MISSÃO
Prestar os melhores serviços de intermediação financeira em Angola,
mantendo uma presença distinta no mercado de capital.

 VISÃO
Tornar-se numa correctora de referência no continente Africano.
Revolucionar o mercado de valores mobiliários em Angola.
Canalizar as poupanças para garantir um investimento sustentável no
mercado financeiro.



VALORES
Os alicerces que fundamentam a
estrutura da instituição assentam
na
defesa aférrima dos interesses dos
nossos.

As nossas abordagens são o reflexo
da diversidade da equipa que opera
24/24 para os nossos clientes.

Fazendo justiça a subjetividade de
cada aperto de mão invoca um
abraço que envolve o compromisso
total.

O denominador comum é simples: o
melhor de nós para o bem dos nosso
clientes.

Buscamos em conformidade com os
nosso investidores e associados a
sapiência e a moral nas nossas
condutas.

Cada passo é seguido de horas de
cálculo e verificação, determinando
a precisão do próximo e a
estabilidade do passo corrente.
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A NOSSA
EQUIPA

Co-Founder & PCA

ASSIS DA PAIXÃO

Co-Founder & CFO

CARLOS SEBASTIÃO
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“Trabalhamos com
o objectivo de
atingir as
suas metas e bem-
estar financeiro.”

LWEI MANSA MUSA



CORRETAGEM GESTÃO NÃO
DISCRICIONÁRIA

ANALISE DE
MERCADO

CONSULTORIA
DE

INVESTIMENTO

SERVIÇOS
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“QUER INVESTIR
EM DÍVIDA
PUBLICA,
OBRIGAÇÕES OU
AÇÕES DA BOLSA
DE VALORES
ANGOLA?”



RENDA FIXA
Oferecemos diversos instrumentos 
 financeiros de renda fixa que podem atender
às suas necessidades.

ACÇÕES
Tenha acesso as empresas transacionadas
nos mercados regulamentados angolanos.
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Na Lwei Mansa musa Brokers recebemos,
transmitimos e executamos as suas ordens de
compra ou venda de instrumentos financeiros
na bolsa de valores angolana a um custo
acessível.

CORRETAGEM



LWEI MANSA MUSA

“Focamos-nos em
fornecer-lhe
serviços de
excelência a fim de
ajudar a sua
empresa a
crescer.”



OFERTA PÚBLICA TÍTULOS DE DÍVIDA
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Providenciamos consultoria
para a integração da sua
empresa nos mercados
regulamentos, admissão a
negociação e ofertas
públicas ou privadas de
ações.

Ajudamos a sua empresa
a emitir títulos de renda
fixa privados nos
mercados
regulamentados.

Oferecemos serviços de consultoria
com o objectivo de ajudar a sua
empresa a obter financiamento através
de ofertas públicas ou
privadas de títulos de dívida e ações,
nos mercados regulamentados
angolanos.

GESTÃO NÃO DISCRICIONÁRIA DE
INVESTIMENTOS



“O seu planeamento
financeiro e uma ponte
para alcançar os seus
obecjetivos, na Lwei
ajudamos-lhe a
construir a ponte para
os seus objectivos e
metas.”

LWEI MANSA MUSA



CONSULTORIA DE
INVESTIMENTOS

POUPANÇAS

O seu planeamento financeiro é uma ponte para
alcançar os seus objectivos, na Lwei ajudamos-lhe
a construir a ponte para os seus objectivos e
metas.
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Qualquer que seja os seus objectivos de investimento
a Lwei pretende ajudar-lhe a alcança-los.
Além do serviço de corretagem, também podemos
aconselhar-lhe na escolha e gestão dos seus
investimentos com vista a minimizar os seus
riscos e a maximizar os seus retornos.



“FOCAMO-NOS
EM ANALISAR A
ECONOMIA
ANGOLA
E OS SEUS
DIFERENTES
MERCADOS”

LWEI MANSA MUSA
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PLANOS DE NEGÓCIO

ECONOMIA ANGOLANA

ESTUDOS DE VIABILIDADE

ANÁLISES FINANCEIRAS
E DUE DILIGENCE

A Nossa divisão de estudos fornece análises e informações
originais e fundamentais para si com vista em ajudá-lo a
tomar as melhores decisões de investimento e negócios.

ESTUDOS E ANALISES
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ENTRE EM
CONTACTO
CONOSCO

MORADA

Rua Kanhangulo, n° 25/30-
edificio(Zuid 1250), Luanda,
Angola

PHONE NUMBER

+244 925-255-255

WEBSITE

www.lweibrokers.com

09
CONTACTO ELECTRONICO

geral@lweibrokers.com



DISCLAIMER
A Lwei MansaMusa Brokers não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por acto ou facto de profissionais

especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais
especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para

terceiros. Esta apresentação não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Lwei
MansaMusa Brokers de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Esta apresentação não se
caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contabilística, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui
tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades

individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de
investir. Não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou
recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento e não configura sugestão ou consultoria jurídica. Recomendamos que

consulte profissionais especializados antes de decidir sobre investimentos.


