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FATO RELEVANTE
O Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”), em continuidade ao fato relevante
publicado em 26 de julho de 2017 sobre o resultado do Aumento de Capital, informa
que seu comitê executivo encerrou o Aumento de Capital e concedeu a
correspondente escritura pública, a qual foi devidamente registrada junto ao
Registro Comercial de Cantabria.
Consequentemente, o capital social do Banco Santander passou a ser de €
8.020.286.723 em valores nominais, divididos em 16.040.573.446 ações, com valor
nominal de € 0,50 cada, todas da mesma classe e série das atualmente em
circulação.
Prevê-se que as autorizações para admissão à negociação das novas ações nas
quatro bolsas de valores espanholas e no Sistema de Interconexão dos Mercados
Bursáteis Espanhóis (Sistema de Interconexión Bursátil) serão obtidas em 28 de
julho de 2017, de forma que as novas ações começarão a ser negociadas na
Espanha em 31 de julho1. O Banco Santander solicitará, ainda, autorização para
negociar as novas ações nas demais bolsas em que as suas ações são
negociadas.
No Brasil, o Aumento de Capital consistiu em um aumento de capital
privado com a concessão do direito de prioridade aos titulares de Brazilian
Depositary Receipts (“BDRs”) para a subscrição dos BDRs relativos às
novas ações a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital, sendo
que tal oferta não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”). O Banco Santander manterá o mercado informado acerca dos
termos e condições do Aumento de Capital, com a divulgação de Avisos
aos Acionistas.

São Paulo, 27 de julho de 2017.

Angel Santodomingo Martell
Representante Legal no Brasil
Banco Santander, S.A.
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Trata-se de uma data estimada, sujeita à efetiva obtenção das autorizações.

JUR_SP - 27769200v3 1453024.413715

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este documento não é um prospecto informativo e sim um comunicado informativo
e os investidores não deverão subscrever novas ações do Banco Santander, S.A.
(“Banco Santander” ou o “Banco”) ou comprar direitos de subscrição preferenciais
para novas ações do Aumento de Capital do Banco mencionado neste documento,
exceção feita às informações contidas no prospecto da emissão de direitos que o
Banco Santander registrará junto à Comisión Nacional del Mercado de Valores
(“CNMV”). Uma vez registrado junto à CNMV, o prospecto estará disponível para
acesso no endereço cadastrado do Banco e, em formato eletrônico, nos sites do
Banco (www.santander.com) e da CNMV (www.cnmv.es), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (sistemas.cvm.gov.br). O Banco espera solicitar à CNMV
a aprovação do prospecto da emissão de direitos, uma vez aprovado e registrado,
para que tenha vigência no Reino Unido, Itália, Portugal e Polônia.
Este comunicado não é uma oferta de venda ou angariação de ofertas para
subscrição de direitos de subscrição preferenciais ou novas ações do Aumento de
Capital social em nenhuma jurisdição em que tal oferta ou angariação seja ilícita ou,
conforme o caso, até que as exigências aplicáveis para esses fins tenham sido
atendidas. A distribuição deste comunicado e/ou prospecto e/ou a transferência de
direitos de subscrição preferenciais e/ou novas ações em jurisdições além da
Espanha, Reino Unido, Itália, Portugal e Polônia pode estar sujeita a restrições de
lei. As pessoas que tiverem acesso a este comunicado devem estar cientes de tais
restrições e cumpri-las. Qualquer descumprimento de tais restrições pode
caracterizar violação de leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
Este comunicado (i) não pode ser interpretado em qualquer circunstância como um
pedido de compra ou venda de valores mobiliários ou quaisquer instrumentos
financeiros correlatos no Brasil, e (ii) não deve ser interpretado em qualquer
circunstância como uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil. A Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) não autorizou a oferta pública das ações a que este
comunicado se refere, nem de quaisquer outros valores mobiliários relacionados a
essas ações. Dessa forma, referidas ações não podem ser oferecidas ao público no
Brasil.
O Banco apresentou um pedido de registro (incluindo um prospecto) perante a
Securities and Exchange Commission dos EUA (“SEC”) para fins do aumento de
capital e da oferta de novas ações e direitos de subscrição a que se refere este
comunicado. Antes de investir, você deve ler o prospecto no referido registro, bem
como outros documentos que o Banco arquivou junto à SEC para informações mais
completas sobre o emissor e essa oferta. Você poderá acessar esses documentos
sem custos ao acessar o EDGAR disponível no sítio eletrônico da SEC em
www.sec.gov. Alternativamente, você poderá obter uma cópia do prospecto com o
Citigroup ao ligar gratuitamente para 1-800-831-9146 ou UBS ao ligar gratuitamente
para 1-877-387-2275.
A autorização para oferta pública das novas ações do Banco Santander e sua
admissão para negociação na bolsa de valores de Buenos Aires será solicitada à
Comissão de Valores Mobiliários Argentina. Uma concedida essa autorização, um
Comunicado de Subscrição será publicado na Argentina descrevendo o
procedimento e prazo para subscrição de novas ações na Argentina. O aumento de
capital ao qual esse comunicado se refere e a oferta argentina estarão sujeitos aos
mesmos termos e condições, salvo conforme de outra forma previsto no respectivo
Comunicado de Subscrição.
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