Correios de Angola, E.P. anunciam constituição do Banco Postal

Em nome e em representação de todos os accionistas, a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola, E.P. tem o grato
prazer de informar que foi celebrada ontem, em Luanda, a escritura pública de constituição da sociedade anónima Banco Postal.
O Banco Postal é uma nova instituição bancária que se apresentará com uma imagem moderna e com uma postura de actuação
ética, presente na primeira linha do combate à exclusão social e pobreza, promovendo a criação sustentável de emprego e a
dinamização da economia nacional, através do fomento da inclusão financeira e da formalização de actividades comerciais.
O capital social do Banco Postal é composto por entidades empresariais nacionais, públicas e privadas, de entre as quais se
destacam a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola, E.P., a ENSA Seguros de Angola, S.A., o Grupo ENSA Participações e Investimentos, S.A., a EGM Capital e a C8 Capital, que pretendem, assim, projectar uma imagem de confiança no
futuro da economia nacional.
Os Correios de Angola, E.P. estão confiantes que o Banco Postal irá ser um forte vector de inovação do sistema bancário, ao
apostar na criação de novas formas de servir o mercado e em novos produtos que irão ao encontro das reais necessidades dos
Clientes.
O Banco prevê iniciar a sua actividade durante o último trimestre do corrente ano, através de uma das suas três unidades de
negócio, exactamente aquela que pretende servir o segmento de mercado que mais impacto sentirá e beneficiará com a oferta
inovadora do Banco Postal.
O Banco Postal torna-se, assim, na mais recente instituição do panorama bancário nacional e pretende ser uma referência, clara e
determinante, para o reforço da confiança, da segurança e da modernidade do sector financeiro do nosso país.

Luanda, aos 1 de Setembro de 2016

Banco Postal, S.A.

