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AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DO BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 
DE 656.723.284,00 EUROS para 956.723.284,00 EUROS 

 

RESULTADOS DA OFERTA E DO RATEIO 

 

Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, designadamente para os efeitos do artigo 127.º, n.º 1, 
alínea a) do Código dos Valores Mobiliários, o Banco Santander Totta, S.A. (“Banco” ou 
“Emitente”) torna público que foi totalmente subscrito o aumento de capital social acima referido, 
compreendendo a emissão de 300.000.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor 
nominal de 1,00 Euros, com o valor de emissão e preço de subscrição unitário de 1,00 Euros, que 
foram oferecidas à subscrição dos acionistas do Banco, no exercício dos respetivos direitos legais de 
preferência (a “Oferta”). 
 
No exercício de direitos de subscrição foram objeto de subscrição proporcional 293.112.626 ações, 
representativas de cerca de 97,70% do total de ações a emitir no âmbito da presente Oferta, tendo 
ficado disponíveis para rateio 6.887.374 ações. Os pedidos suplementares de ações sujeitos a rateio 
totalizaram 6.963.994. 
 
O processo de rateio entre todos os subscritores que manifestaram interesse em subscrever um 
número de ações superior àquele a que teriam proporcionalmente direito deu lugar a sucessivas 
iterações, atribuindo-se ações no respeito da proporção do valor das respetivas subscrições, com 
arredondamento por defeito, de acordo com os seguintes fatores: 
 
 

CICLO 
ACÇÕES 

DISPONIVEIS 
COEFICIENTE DE RATEIO 

(a) 
AÇÕES ATRIBUIDAS 

1 6 887 374 0,023497363774 6 887 212 

2 162 0,000000552689 161 

3 1 0,000000003412 0 (b) 

 
(a) Fator de atribuição sobre ações subscritas no exercício do direito de subscrição, com respeito pelo limite 
máximo indicado por cada subscritor. 
(b) A 3ª iteração não atribuiu ações, pelo que foi sorteada 1 ação. 
 
 



A liquidação financeira das ações subscritas no exercício dos direitos de subscrição deverá ocorrer a 
5 de janeiro de 2016 e a liquidação financeira das ações atribuídas em rateio deverá ocorrer a 7 de 
janeiro de 2016. 
 
 
Lisboa 05 de janeiro de 2016 
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