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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

14 de Dezembro de 2015 

 

 

Proposta de aumento do capital social da Sociedade 

______________________________________________________________________ 

 

 

Considerando que: 

 

a) O denominado Acordo de Basileia III (um acordo global referente, entre outras, à 

matéria da adequação do capital das Instituições de Crédito) introduz alterações 

sobre as regras de elegibilidade dos instrumentos de fundos próprios; 

 

b) Tais alterações implicam que a Sociedade deva adequar a estrutura dos seus 

fundos próprios, quer em base individual, quer em termos consolidados do Grupo 

financeiro em que a Sociedade se insere para efeitos de supervisão prudencial (o 

«Plano de Adequação de Capital» ); 

 
c) O Plano de Adequação de Capital deve assentar nas seguintes medidas: 

 
i.      Amortização das duas emissões de dívida que foram efectuadas pelas 

sociedades dependentes Totta & Açores Financing, Ltd. e BST International 

Bank (respectivamente, a '300.000.000 € Perpetual Non-Cumulative Guaranteed 

Step-up Preference Shares', em 29 de Junho de 2005 (ISIN XS0223344689), e 

a 'US$ 360,000,000 Perpetual Non-Cumulative Guaranteed Step-Up Preference 

Shares', de 30 de Junho de 2006 (ISIN PR11778DAA65) (as «Emissões »), 

sendo que os respectivos pedidos de amortização foram já em devido tempo 

apresentados ao Banco Central Europeu, encontrando-se nesta data pendente 

a resposta desta Instituição; 

ii.      Em substituição das Emissões, a emissão pela Santander Totta – SGPS, S.A. 

(sociedade-mãe do Banco Santander Totta, S.A.) de novos instrumentos 

financeiros qualificáveis como Tier 1, em montante globalmente equivalente ao 

das Emissões, no total de 600 milhões de Euro; 



 

 

iii.     Finalmente, que o capital social da Sociedade seja elevado no mesmo montante 

de cerca de 600 milhões de Euro. 

 

d) O reforço do capital social da Sociedade em cerca de 600 milhões de Euro poderá 

ser feito de forma faseada, recomendando-se a concretização de um aumento de 

capital em cerca de 300 milhões de Euro numa primeira fase, previsivelmente até 

ao final do ano de 2015, e outro, que em conjunto com aquele não excederá o 

montante de 600 milhões de Euro, numa segunda fase, previsivelmente até Junho 

de 2016; 

 

e) O Plano de Adequação do Capital implicará, assim, a solicitação aos accionistas da 

Sociedade da aprovação de dois aumentos de capital, concretizando a presente 

proposta apenas o primeiro desses aumentos, no valor de 300 milhões de Euro; 

 
f) Como resulta do exposto, o Plano de Adequação do Capital consiste num processo 

de optimização da estrutura de capitais próprios da Santander Totta – SGPS, S.A. e 

do Banco Santander Totta, S.A. a título individual, não se verificando qualquer 

alteração substancial na estrutura e no capital afecto a este Grupo; 

 
g) A presente proposta encontra-se condicionada à obtenção, em tempo útil, da 

autorização do Banco Central Europeu à amortização das Emissões (a 

«Autorização BCE» ), pelo que convém habilitar o Conselho de Administração com 

os poderes necessários para proceder aos ajustes considerados convenientes ao 

prazo de subscrição e de exercício do direito de preferência no presente aumento 

de capital, também em conformidade com o nº 2 do artigo 5º do Contrato de 

Sociedade. 

 

O Conselho de Administração propõe aos Accionistas que, sob a condição referida na 

alínea anterior, deliberem aprovar o aumento do capital social da Sociedade, a realizar 

nos seguintes termos e condições: 

 

1. Montante do aumento:  

 

Até 300.000.000,00 Euro, passando o capital social 

de 656.723.284,00 Euro para até 956.723.284,00 

Euro, mediante a emissão de até 300 milhões de 

novas acções ordinárias, escriturais e nominativas. 
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2. Preço da emissão:  

 

Pelo preço unitário de 1 (um) Euro, correspondente 

ao respectivo valor nominal, a subscrever em 

numerário. 

 

3. Direito de preferência:  

 

As acções a emitir são oferecidas à subscrição 

exclusiva dos Accionistas no exercício do seu direito 

de preferência, sendo rateadas na proporção das 

respectivas participações sociais se as ordens de 

subscrição excederem a oferta. 

Os Accionistas têm direito a subscrever o número de 

novas acções que resulte da aplicação do factor 

0,45701552 ao número de acções detidas, com 

arredondamento por defeito. 

 

4. Rateios excedentários:  

 

As acções inicialmente não subscritas serão objecto 

de rateio pelos Accionistas que tenham manifestado 

intenção de subscrever um número de acções 

superior àquele a que teriam proporcionalmente 

direito, na proporção do valor das respectivas 

subscrições, com arredondamento por defeito. 

 

5. Subscrição incompleta:  

 

O aumento de capital está sujeito ao regime de 

subscrição incompleta previsto no artigo 457.º do 

Código das Sociedades Comerciais, pelo que, se nem 

todas as acções novas vierem a ser subscritas, o 

aumento de capital ficará limitado às subscrições 

recolhidas. 

 

6. Categorias:  

 

As novas acções a emitir serão idênticas (fungíveis) 

às que actualmente representam o capital social da 

Sociedade, pertencendo à mesma categoria e 

conferirão aos respectivos titulares, a partir da sua 

emissão, os mesmos direitos que sejam conferidos às 

acções actuais. 



 

 

7. Realização, prazos 

    de pagamento e entrega 

    das novas acções:  

 

O pagamento será realizado em numerário e 

integralmente no acto da subscrição. 

Sobre o preço de subscrição das novas acções 

poderão recair comissões ou outros encargos a 

suportar pelos Accionistas, os quais constam dos 

preçários dos intermediários financeiros disponíveis 

no sítio da CMVM na Internet www.cmvm.pt, devendo 

os mesmos ser informados pela instituição financeira 

receptora das ordens de subscrição.  

 

8. Prazo de subscrição:  

 

O período de subscrição deverá ocorrer entre as 8:30 

horas do dia 16 de Dezembro de 2015 e as 15:00 

horas do dia 30 de Dezembro de 2015, inclusive, data 

em que se verificará a liquidação financeira, salvo se 

o período de subscrição for adiado pelo Conselho de 

Administração. 

 

9. Poderes conferidos  

    ao  Conselho de  

    Administração:  

 

Fica o Conselho de Administração autorizado a fixar 

os termos e condições necessários à correcta 

concretização da presente deliberação, podendo 

inclusivamente adiar o prazo de subscrição, 

nomeadamente caso não se obtenha em tempo útil a 

Autorização BCE. 

 

10. Condição:  

 

A execução da presente deliberação fica sujeita à 

obtenção da Autorização BCE, considerando-se a 

mesma sem efeito caso esta não seja concedida até 

ao final de Junho de 2016. 

 

 

Lisboa, 26 de Novembro de 2015 

 

                          O Conselho de Administraç ão 


