
   

   

 
 
 

 

ANÚNCIO  

No seguimento dos comunicados publicados nos dias 3 e 4 de julho de 2017 relativos 
ao aumento de capital do Banco Santander, S.A. (“Banco Santander” ou o “Banco”) 
no montante nominal total de 729.116.372,50 euros e um montante efectivo total de 
7.072.428.813,25 euros, através da emissão de 1.458.232.745 acções ordinárias com 
o valor nominal de cinquenta cêntimos de euro (0,50 euros) cada, da mesma classe e 
série das acções do Banco actualmente em circulação (as “Novas Acções”, e cada 
uma individualmente, uma “Acção Nova”), e com direito de subscrição preferencial 
para os accionistas do Banco Santander na subscrição das Novas Acções (o 
“Aumento de Capital” ou o “Aumento”), este anúncio visa divulgar informação 
adicional relativa ao exercício em Portugal dos direitos de subscrição atribuídos às 
acções do Banco Santander, no âmbito do Aumento de Capital: 

1. Em Portugal, os direitos de subscrição poderão ser exercidos durante o período que 
decorrerá entre o dia 10 de julho de 2017 e o dia 20 de julho de 2017, inclusive.  

As ordens de subscrição poderão ser apresentadas junto de intermediários 
financeiros legalmente habilitados a prestar o serviço de registo de valores 
mobiliários escriturais, mediante a verificação do direito de exercício de subscrição. 

2. A negociação em bolsa das acções do Banco Santander admitidas à negociação no 
Euronext, o mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. e dos direitos de subscrição 
preferencial delas destacados, obedecerão aos seguintes procedimentos: 

O destaque dos direitos de subscrição preferencial ocorrerá dois dias úteis após o 
início do seu exercício em Espanha permitindo deste modo a liquidação de todos os 
negócios efectuados em bolsa até ao dia útil anterior ao primeiro dia de exercício 
em Espanha. Está previsto que a atribuição dos direitos de subscrição preferencial 
tenha lugar no processamento nocturno da Interbolsa – Sociedade Gestora de 
Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S. A 
do dia 7 de julho de 2017. 

As acções do Banco Santander transaccionadas no Euronext até ao dia 5 de julho 
de 2017 (inclusive) ainda conferem o direito de participar na operação de 
subscrição das Novas Acções. 

No primeiro dia de exercício em Espanha (6 de julho de 2017) e no primeiro dia útil 
seguinte, ou seja, no dia 7 de julho de 2017, ambos inclusive, não poderão ocorrer 
movimentos de entrada e saída de valores em/de Portugal, nem movimentos em 
conta na Central de Valores Mobiliários (Interbolsa). Durante este período, as 
acções do Banco Santander serão negociadas no Euronext sem direitos, mas não 
serão ainda negociados autonomamente os direitos de subscrição preferencial.  

Os direitos de subscrição preferencial poderão ser negociados no Euronext entre o 
terceiro dia útil fixado para o seu exercício em Espanha e o terceiro dia útil anterior 
ao final do referido prazo (ambos inclusive), ou seja, desde o dia 10 de julho de 
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2017 até ao dia 17 de julho de 2017, sem prejuízo da possibilidade de transacção 
fora de mercado regulamentado nos termos gerais de direito. O código ISIN dos 
direitos de subscrição é o ES06139009P1. 

3. Cada ação em circulação atribuirá um direito de subscrição preferencial, sendo 
necessários 10 direitos de subscrição preferencial para subscrever 1 Ação Nova. 
Os direitos que não sejam exercidos extinguir-se-ão automaticamente aquando do 
final do referido período de subscrição preferencial. 

4. Será solicitada a admissão à negociação das Novas Acções a emitir no âmbito do 
presente aumento de capital do Banco Santander nas Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbau e Valência, bem como a sua integração no Sistema de 
Interconexión Bursátil (SIBE). 

De igual modo, o Banco Santander solicitará a admissão à negociação das 
mencionadas Novas Acções no Euronext e nas Bolsas de Valores de Londres - 
sob a forma de CDIs -, Milão, Buenos Aires, México, Varsóvia, Nova Iorque - sob a 
forma de ADs - e São Paulo - sob a forma de BDRs.  

5. O prospeto relativo ao Aumento, constituído pelo Documento de Registo de Ações 
(de acordo com o Anexo I do Regulamento (CE) N.º 809/2004), a Nota sobre as 
Ações (de acordo com o Anexo III do Regulamento referido) e o Sumário (de 
acordo com o Anexo XXII do Regulamento referido), foi aprovado e registado na 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). Existem exemplares do 
prospecto à disposição do público na sede social do Banco e, em formato 
electrónico, nas páginas web do Banco (www.santander.com) e da CNMV 
(www.cnmv.es).  

Adicionalmente, o referido prospeto informativo será passaportado para efeitos da 
sua eficácia transfronteiriça no Reino Unido, Itália, Portugal e Polónia.  

Uma vez obtido o passaporte, os investidores com residência em Portugal poderão 
obter uma cópia do Documento de Registo de Acções e da Nota sobre as Acções 
em inglês e do Sumário da Nota sobre as Acções em português, no sistema de 
divulgação de informação disponível na página web da Comissão de Mercado de 
Valores Mobiliários (www.cmvm.pt), na página web do Euronext 
(www.euronext.com) e na sede social do Banco Santander Totta, S.A. 

 

 

Boadilla del Monte (Madrid), 4 de julho de 2017 
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

A presente comunicação não é um prospeto informativo, constituindo apenas uma comunicação 

informativa e as pessoas que tenham acesso a ela não devem subscrever as novas ações do Banco 

Santander, S.A. (“Banco Santander” ou o “Banco”) ou adquirir os direitos de subscrição das ações do 

Banco correspondentes ao aumento de capital ao qual se refere este documento, exceto quando o façam 

com base na informação constante do prospeto informativo que foi aprovado e inscrito nos registos 

oficiais da Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) nesta data e que, a partir desse 

momento, está à disposição do público na sede social do Banco e, em formato eletrónico, na página web 

do Banco (www.santander.com) e da CNMV (www.cnmv.es). Adicionalmente, o referido prospeto 

informativo será passaportado para efeitos da sua eficácia transfronteiriça no Reino Unido, Itália, Portugal 

e Polónia. 

Esta comunicação não constitui uma oferta para vender, ou uma solicitação de oferta para a subscrição 

de direitos de subscrição ou de novas ações pertencentes ao aumento de capital em nenhuma jurisdição 

na qual a oferta ou solicitação seja ilegal ou, consoante o caso, até que estejam verificados os requisitos 

que sejam aplicáveis para esses efeitos. A distribuição desta comunicação e/ou do prospeto e/ou a 

transmissão de direitos de subscrição e/ou de novas ações em jurisdições distintas de Espanha, Reino 

Unido, Itália, Portugal e Polónia pode estar limitada pela legislação aplicável. As pessoas que tenham 

acesso a esta comunicação deverão informar-se acerca das restrições existentes e respeitá-las. Qualquer 

incumprimento destas restrições pode constituir um incumprimento da legislação relativa aos mercados de 

valores mobiliários das referidas jurisdições. 

Esta comunicação não pode ser considerada (i) como uma oferta de compra ou venda de valores 

mobiliários ou de outros instrumentos financeiros relacionados no Brasil, nem (ii) como constitutiva de 

uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil. A Comissão de Valores Mobiliários brasileira não 

autorizou a venda pública das ações objeto do aumento de capital mencionado nesta comunicação. Deste 

modo, nem as referidas ações, nem outros instrumentos financeiros a elas associados, podem ser 

oferecidos ao público no Brasil. 

O Banco registou um prospeto (“registration statement”, que inclui um “prospectus”) na Securities and 
Exchange Commission (SEC) relativo ao aumento de capital e à oferta de novas ações e direitos de 

subscrição preferencial mencionados nesta comunicação. Antes de tomar qualquer decisão de 

investimento, e para que disponha de informação mais completa sobre o Banco e a oferta, deverá ler o 

prospectus incluído no registration statement mencionado, e nos restantes documentos que o Banco 

registou junto da SEC. Os documentos indicados podem ser obtidos gratuitamente acedendo à EDGAR 

na página web da SEC (www.sec.gov). Alternativamente, pode obter uma cópia do prospectus através do 

Citigroup ou do UBS, ligando, sem qualquer custo (nos EUA), para o número 1-800-831-9146 ou 1-877-

387-2275, respetivamente. 

Foi solicitado à Comisión Nacional de Valores da Argentina a autorização para a oferta pública das novas 

ações do Banco Santander e a admissão à negociação na Bolsa de Comércio de Buenos Aires. Uma vez 

concedida a autorização de oferta pública na Argentina será publicado um Aviso de Subscrição que 

determinará o prazo e procedimento para a subscrição das novas ações nessa jurisdição. O aumento de 

capital objeto deste anúncio e a oferta na Argentina terão os mesmos termos e estarão sujeitos às 

mesmas condições, à exceção do que for indicado no Aviso de Subscrição correspondente. 

 


