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ANÚNCIO  

Este anúncio visa divulgar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 1.º, 
alínea a), do Regulamento CMVM n.º 5/2008, informação adicional relativa ao 
exercício em Portugal dos direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) 
atribuídos às ações do Banco Santander, S.A. (“Banco Santander” ou o “Banco”), 
no âmbito do aumento de capital do Banco no valor máximo de 56.480.892 euros (o 
“Aumento”), através da emissão de 112.961.784 ações ordinárias com o valor nominal 
de cinquenta cêntimos de euro (0,50 euros) cada, da mesma classe e série das ações 
do Banco atualmente em circulação (doravante, conjuntamente, as “Novas Ações”, e 
cada uma individualmente, uma “Ação Nova”): 

1. A negociação em bolsa das ações 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 incorporação 
(derechos de asignación gratuita) delas destacados obedecerão aos seguintes 
procedimentos: 

O destaque dos direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) ocorrerá 
dois dias úteis após o início do seu exercício em Espanha, permitindo deste modo a 
liquidação de todos os negócios efetuados em bolsa até ao dia útil anterior ao 
primeiro dia de exercício em Espanha. Está previsto que a atribuição dos direitos de 
incorporação (derechos de asignación gratuita) tenha lugar no processamento 
noturno da Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de 
Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S. A. do dia 18 de outubro de 2017. 

As ações do Banco Santander transacionadas no Euronext até ao dia 17 de outubro 
de 2017 (inclusive) ainda conferem o direito de participar no Aumento. 

No primeiro dia de negociação dos direitos de incorporação (derechos de 
asignación gratuita) em Espanha (18 de outubro de 2017) e no primeiro dia útil 
seguinte, ou seja, no dia 19 de outubro de 2017 (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 ações 
do Banco Santander serão negociadas no Euronext sem direitos, mas não serão 
ainda negociados autonomamente os direitos de incorporação (derechos de 
asignación gratuita).  

Os direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) poderão ser 
negociados no Euronext entre o terceiro dia útil fixado para a sua negociação em 
Espanha e o segundo dia útil anterior ao final do referido prazo (ambos inclusive), 
ou seja, desde o dia 20 de outubro de 2017 até ao dia 30 de outubro de 2017, sem 
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prejuízo da possibilidade de transação fora de mercado regulamentado nos termos 
gerais de direito. O código ISIN dos direitos de incorporação (derechos de 
asignación gratuita) é o ES06139009Q9. 

2. Os acionistas que desejem aceitar o compromisso irrevogável de compra dos 
direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) assumido pelo Banco 
Santander deverão comunicar a sua decisão o mais tardar no dia 26 de outubro de 
2017. O compromisso de compra abrange apenas os direitos recebidos 
gratuitamente pelos acionistas, e não os direitos adquiridos no mercado. Para 
decidir entre as opções que o programa Santander Dividendo Elección oferece, os 
acionistas deverão dirigir-se às entidades em que tenham depositadas as suas 
ações Santander e os correspondentes direitos de incorporação (derechos de 
asignación gratuita).   

Por sua vez, os intermediários financeiros devem transmitir ao Banco Santander 
Totta, S.A. as instruções de venda de direitos do Banco Santander que lhes sejam 
transmitidas pelos acionistas do Banco, o mais tardar até às 16:00 horas de 
Lisboa (17:00 horas de Madrid) no dia 26 de outubro de 2017. 

3. No final do período de negociação em bolsa dos direitos de incorporação (derechos 
de asignación gratuita), são necessários dois dias úteis para liquidar as operações. 
Os direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) serão exercidos de 
acordo com o rácio de atribuição estabelecido (uma Ação Nova por cada 142 
direitos de incorporação). 

4. O exercício dos direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) será 
processado pela Interbolsa. 

5. O Banco Santander Totta, S.A., com sede na Rua do Ouro, número 88, em Lisboa 
(Portugal), atua como intermediário financeiro de interligação do Banco Santander 
em Portugal. 

6. Será solicitada a admissão à negociação das Novas Ações 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 Ações no Euronext, nas Bolsas de Valores de Londres, Milão, 
Varsóvia, Buenos Aires, México, Nova Iorque através de ADSs (American 
Depository Shares) e São Paulo, através de BDRs (Brazilian Depository Shares). 

*          *          * 

Boadilla del Monte (Madrid), 18 de outubro de 2017 


