
 

  

 

FACTO RELEVANTE 

No seguimento do facto relevante de 16 de outubro de 2017 (número de registo 257.438), o 
Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”) comunica que no passado dia 1 de novembro 
terminou o período de negociação dos direitos de incorporação (derechos de asignación 
gratuita) correspondentes ao aumento de capital liberado através do qual se implementa o 
programa “Santander Dividendo Elección”. 

Os titulares de 84,61% dos direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) 
optaram por receber novas ações. Portanto, o número definitivo de ações ordinárias com o 
valor nominal unitário de 0,5 euros a emitir no aumento de capital liberado é de 95.580.136, 
correspondentes a 0,60% do capital social, sendo o montante do aumento de capital de 
47.790.068 euros. Após este aumento, o capital social ascende a 8.068.076.791 euros, 
representado por 16.136.153.582 ações, com o valor nominal de cinquenta cêntimos de 
euro cada uma. O valor da retribuição correspondente aos titulares dos direitos de 
incorporação (derechos de asignación gratuita) que optaram por receber ações ascende a 
542.895.172,48 euros. 

Os acionistas titulares de 15,39% dos direitos de incorporação (derechos de asignación 
gratuita) remanescentes aceitaram o compromisso irrevogável de compra de direitos 
assumido pelo Banco Santander. Em consequência, o Banco Santander adquiriu 
2.468.193.907 direitos por um montante bruto total de 98.727.756,28 euros. O Banco 
Santander renunciou aos direitos de incorporação (derechos de asignación gratuita) assim 
adquiridos.  

Está previsto que as autorizações para a admissão à negociação das novas ações nas 
quatro Bolsas de Valores espanholas e no Sistema de Interconexión Bursátil sejam obtidas 
no próximo dia 14 de novembro, de modo que a sua negociação ordinária em Espanha se 
inicie no dia 15 de novembro1. Será igualmente solicitada a admissão à negociação das 
novas ações nas restantes Bolsas de Valores em que o Banco Santander está cotado. 

 

Boadilla del Monte (Madrid), 6 de novembro de 2017 

 

                                                 
1  Data estimada. Sujeita à obtenção das autorizações necessárias. 


