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BANCO SANTANDER, S.A. 
C.N.P.J. nº 05.707.616/0001-10 

Companhia Estrangeira 
CVM nº 80160 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

Aumento de Capital 

 
BANCO SANTANDER, S.A. (“Banco Santander” ou “Companhia”), sociedade constituída e 
existente de acordo com as leis da Espanha, com sede em Santander (Cantabria), Paseo de 
Pereda, número 9-12, em continuidade aos Fato Relevantes publicados em 7 de junho de 
2017 e 3 de julho de 2017 e aos Avisos aos Acionistas publicados em 4, 6, 7 e 21 de julho de 
2017, informa, no âmbito do Aumento de Capital da Companhia atualmente em curso, que: 
 

(i) o valor líquido a ser pago no âmbito do Aumento de Capital aos detentores de 
certificados de depósito de valores mobiliários (“BDRs”) representativos de ações 
ordinárias de emissão do Banco Santander que tenham optado pela venda dos 
respectivos direitos de subscrição no Aumento de Capital nas bolsas espanholas 
e àqueles detentores de direitos que não representam pelo menos 1 BDR; 
corresponde a R$ 2,6779371014 por direito, considerando uma taxa de câmbio 
de 3,682400054 (R$ / Euro). O pagamento será realizado em 3 de agosto de 2017 
por meio do Sistema CBLC. 

 
(ii) a entrega dos novos BDRs aos detentores de BDRs que optaram por subscrever 

de novas ações no âmbito do Aumento de Capital se dará no dia 03 de Agosto de 
2017. 

 
Caso os detentores de BDR tenham dúvidas em relação ao Aumento de Capital, poderão 
contatar a Companhia, através de seu Departamento de Relações com Investidores ou a 
Instituição Depositária, por meio do endereços eletrônico accionistas@santander.com. Para 
informações a respeito do Aumento de Capital, vide documentação disponível nos websites 
da Companhia (www.santander.com), da Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV 
(www.cnmv.es), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão 
(sistemas.cvm.gov.br). 

 
 

São Paulo, 28 de julho de 2017. 
 
 

Angel Santodomingo Martell 
Representante Legal no Brasil 

Banco Santander, S.A. 
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