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Ofertante e 
Companhia Alvo

Ofertante: Banco Santander S.A. (Santander Espanha)
Companhia alvo: Banco Santander (Brasil) S.A. (Santander Brasil)

Caso em decorrência da Oferta e da Permuta nos EUA, o Ofertante adquira mais de 2/3 (dois terços): (i) das ações ordinárias ou ações preferenciais de 
emissão do Santander Brasil em circulação, incluindo no cômputo as ações ordinárias e ações preferenciais que compõem as Units; ou (ii) das Units em 
circulação, o Santander Espanha adquirirá mediante permuta todas as Units e ações ordinárias e preferenciais de emissão do Santander Brasil 
remanescentes dos Acionistas que exercerem a opção de aliená-las, no prazo de 3 (três) meses da Data do Leilão, ou seja, até 30 de janeiro de 2015, pela 
mesma Relação de Permuta descrita acima

Potencial Extensão 
da Oferta 

(Obrigação 
Adicional)

A Oferta é voluntária e não está condicionada a um nível mínimo de aceitação. Após a Oferta, as Units e Ações sairão do Nível 2 e passarão a ser 
negociadas no segmento tradicional da BM&FBOVESPA, assim como os BDRs do Santander Espanha

Nível Mínimo de 
Aceitação

Tipo de Oferta
Conforme fato relevante divulgado ao mercado em 29 de abril de 2014, o Conselho de Administração do Santander Espanha aprovou, em reunião realizada 
em 28 de abril de 2014, a realização da Oferta para a permuta de até a totalidade das Ações, Units e ADRs de emissão do Santander Brasil (no Brasil e nos 
EUA) que não sejam de titularidade do Santander Espanha e que representam, aproximadamente, 25% do capital social do Santander Brasil (Ações em 
Circulação

Período de  habilitação de18 de setembro de 2014 até as 18h00 (horário de São Paulo) de 29 de outubro de 2014, dia útil imediatamente anterior à Data do 
Leilão

Período de 
Habilitação

Instituição 
Intermediária

Permuta Proposta 
para as Ações e 

Units

Os Acionistas que aceitarem participar da Oferta receberão em permuta: a) 0,70 BDR de emissão do Santander Espanha para cada Unit; e b) 0,35 BDR de 
emissão do Santander Espanha para cada Ação, seja ação ordinária ou ação preferencial, tendo em vista que cada Unit é composta de 1 ação ordinária e 1 
ação preferencial.

Atratividade da 
Oferta

Prêmio de 20% sobre o preço de fechamento¹ no dia imediatamente anterior ao anúncio da transação
Prêmio implícito de 21% / 29% sobre o preço médio dos últimos (1 / 3) meses de negociação respectivamente

Laudo de Avaliação Laudo de avaliação independente elaborado pelo Rothschild

Permuta nos EUA
(ADRs)

Os Acionistas que aceitarem participar da permuta nos EUA receberão em permuta: a) 0,70 ADR Santander Espanha para cada ADR Santander Brasil ou 
Unit; e b) 0,35 ADR do Santander Espanha para cada ação, seja ação ordinária ou ação preferencial, tendo em vista que cada Unit é composta de 1 ação 
ordinária e 1 ação preferencial.

Fonte: CVM, Santander, Factset e Informações Públicas

Características da Oferta
O Santander Espanha anunciou em 28 de abril de 2014 uma OPA voluntária para a permuta de até 100% das ações ON, PN, ADRs e 
units em circulação do Santander Brasil, com a consequente Saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa
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Racional da Transação

Confiança no potencial de crescimento do Santander Brasil no longo prazo
Embora o Santander Brasil tenha enfrentado dificuldades de curto prazo e, na data de anúncio da Oferta, as suas Units e Ações estivessem sendo negociadas em bolsa com um
desconto em relação aos seus concorrentes diretos, o Santander Espanha tem confiança no crescimento do Santander Brasil.

O Santander Espanha entende que o atual valor de cotação em bolsa do Santander Brasil não reflete o seu potencial e a Oferta indica ao mercado a confiança do Santander
Espanha no potencial de crescimento do Santander Brasil, apesar de o Laudo de Avaliação indicar que a faixa do valor econômico da Companhia calculado pelo Rothschild pela
metodologia de múltiplos comparáveis de mercado é menor do que seu preço médio ponderado de 29 de abril de 2014 a 10 de junho de 2014.

Aumento de Participação em Mercados com Crescimentos Estruturais
O Santander Espanha entende que a Oferta aumentará a exposição a mercados emergentes com crescimento estrutural no seu portfólio de negócios.
No primeiro trimestre de 2014, as unidades localizadas em mercados emergentes (principalmente em países da América Latina e na Polônia) foram responsáveis por 43% do
lucro líquido atribuível (net attributable profit) do Grupo Santander.
Em uma base pro-forma (assumindo 100% de aceitação da Oferta), as unidades em mercados emergentes teriam representado 49% do lucro líquido atribuível (net attributable
profit) do Grupo Santander no primeiro trimestre de 2014.
O Santander Espanha tem a expectativa de que o aumento de exposição a mercados emergentes acarretará em um aumento na taxa de crescimento no médio e longo prazos.

Atratividade Financeira aos Acionistas
O Santander Espanha entende que a Oferta é atrativa financeiramente tanto aos acionistas de Santander Espanha quanto aos acionistas do Santander Brasil.
A relação de permuta definida na Oferta representa um prêmio de 20% em relação à cotação de fechamento das Ações/Units no pregão de 28 de abril de 2014 da
BM&FBOVESPA (i.e. dia anterior ao anúncio da Oferta). Com o intuito de oferecer uma base de comparação adicional aos Acionistas, o Ofertante esclarece ainda que a relação
de permuta definida na Oferta representa um desconto de 17% em relação ao Retorno Total para o Acionista (“RTA”) que investiu na oferta pública inicial da Companhia
realizada em 2009 (“IPO”), considerando no cálculo do RTA os dividendos, juros sobre o capital, bonificações e outros proventos pagos pela Companhia desde tal data,
incluindo a restituição de capital de R$ 6 bilhões paga em 29 de janeiro de 2014. A relação de permuta também reflete o fato de que, em 6 de outubro de 2009, data de
precificação do IPO, o Índice BOVESPA estava em 62.670,590 pontos, sendo que, em 28 de abril de 2014 estava em 51.383,680 pontos.
O Santander Espanha acredita que na hipótese da Oferta ser bem sucedida, os Acionistas que aderirem à Oferta terão mais liquidez por deterem ações do Santander Espanha
representadas por BDRs.

A oferta representa um desconto de 17% em relação ao Retorno Total para o Acionista que investiu na oferta pública inicial da Companhia realizada em 2009 
(“IPO”)
O laudo de avaliação elaborado pelo Rotchschild utiliza como metodologia de avaliação múltiplos denominado capitalização sobre lucro líquido esperado para os 
próximos 3 anos, não tendo sido utilizada a metodologia de fluxo de caixa descontado, havendo assim o risco da relação de troca atual não refletir o valor da 
Companhia, em uma perspectiva de longo prazo
Além disso, a tributação dos rendimentos do BDR na Espanha pode reduzir a atratividade da oferta para determinados acionistas
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Racional da Transação 

Fonte: Laudo de Avaliação do Santander Brasil (Rothschild), Companhias, dados de mercado da Bloomberg, Thomson, Relatórios de analistas de mercado, FactSet e estimativas de 
consenso IBES em 28 de abril de 2014

Prêmio de 20% sobre o preço de fechamento pré anúncio da transação (R$
12,74 / ação)²

Prêmio implícito de 21% / 29% sobre o preço médio dos últimos 1 / 3 meses de
negociação respectivamente²

Acionistas de Santander Brasil receberiam ações do Santander Espanha
(listadas na Espanha, no Brasil e em Nova Iorque), beneficiando-se da
diversificação e do potencial de crescimento do Santander Espanha

Múltiplos Implícitos (P/E) da oferta superam a média dos múltiplos de
negociação dos principais peers do mercado brasileiro

Benefícios para os Acionistas do Santander Brasil
Acionistas do Grupo Santander se beneficiariam do potencial crescimento de
Santander Brasil no longo prazo

Aumento de exposição a mercados com taxas de crescimento atrativas

Impacto positivo em termos de EPS (earnings per share) ou LPA (lucro por
ação)

Adicionalmente, os acionistas do Grupo Santander poderão se beneficiar de
deduções inferiores de Capital Principal (Core Tier 1) nos próximos cinco anos,
refletindo uma redução do excesso de capital alocado a acionistas minoritários.

Benefícios para os Acionistas do Grupo Santander

9.01x
7.59x 7.28x

7.98x
7.07x

6.28x

2014 2015 2016

Santander Brasil Média Peers³

Impacto no LPA4

0.4%

1.3%
1.1%

2014 2015 2016

A oferta representa um desconto de 17% em relação ao Retorno Total para o Acionista que investiu na oferta pública inicial da Companhia realizada 
em 2009 (“IPO”)
O laudo de avaliação elaborado pelo Rotchschild utiliza como metodologia de avaliação múltiplos denominado capitalização sobre lucro líquido 
esperado para os próximos 3 anos, não tendo sido utilizada a metodologia de fluxo de caixa descontado, havendo assim o risco da relação de troca 
atual não refletir o valor da Companhia, em uma perspectiva de longo prazo
Além disso, a tributação dos rendimentos do BDR na Espanha pode reduzir a atratividade da oferta para determinados acionistas
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Investidor % do Santander 
Espanha

State Street 6 9,33%

Chase Nominees 6 7,05

The Bank of New York Mellon 6 5,35

EC Nominees 6 4,57

Clearstream Banking 6 3,49

Guaranty Nominees 6 3,29

Outros 66,92

Visão Geral do Santander Espanha

Fonte: Laudo de Avaliação do Banco Santander , S.A. e Banco Santander Brasil (Goldman Sachs), Demonstrações financeiras do Santander Espanha e informações da companhia

O Santander Espanha é um grupo financeiro com operações na Espanha,
Grã-Bretanha, Portugal e outros países da Europa, Brasil, outros países
da América Latina e Estados Unidos, oferecendo variados produtos e
serviços financeiros

− Valor de mercado de aproximadamente €81,5bi e empréstimos de
€695bi em 31 de março de 2014

− Santander Espanha é o maior grupo financeiro da Espanha e América
Latina

− 185.165 funcionários e 13.735 agências – mais do que qualquer banco
internacional em 31 de março de 2014

− Santander Espanha é o maior banco da zona do Euro e está entre os
15 maiores do mundo em valor de mercado

O banco opera em 3 segmentos: banco de varejo, banco global de
atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros

O Santander Espanha oferece vários produtos como depósitos à vista e a
prazo, hipotecas e empréstimos pessoais, financiamento ao consumidor,
entre outros

As principais estratégias do Santander Espanha são: converter o banco
na instituição benchmark do crescimento no segmento de pequenas e
médias empresas através do Santander Advance; continuar com a
criação do novo veículo financeiro que investe no segmento de pequenas
e médias empresas através de dívida subordinada e; fornecer hipotecas
(campanha lançada no primeiro trimestre de 2014)

Visão Geral do Santander Espanha Principais Dados Financeiros

Estrutura Acionária5

(€m)  2012 2013 1T14  Cresc. % 
(2013/12)  

Demonstração do Resultado
Receita Líquida com Juros 29,923 28,419 6,992 -5,00%
Total de Receitas 43,406 41,931 10,124 -3,40%
Lucro Operacional Antes da Trib.  23,422 21,773 5,277 -7,00%
Lucro das Operações Continuadas 8,481 7,637 2,149 -10,00%
Lucro atribuível a Controladora 2,295 4,37 1,303 90,40%

Balanço
Total de Ativos 1,269,598 1,134,003 1,168,718 -10,70%
Empréstimos a Clientes (líquido)  719,112 684,69 694,595 -4,80%
Depósitos de Clientes 626,639 607,836 620,135 -3,00%
Ativos Ponderados por Risco 557,03 489,736 539,835 -12,10%

Indicadores
Capital Base (Tier I)  10,33% 10,71% 10,60%
Provisão para Créd. de Liquid. Duvidosa  4,54% 5,61% 5,52%
Retorno sobre o Patrimônio Líquido  2,91% 5,42% 6,24%
Retorno sobre o Ativo 0,25% 0,45% 0,55%
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Visão Geral do Santander Brasil

Fonte: Laudo de Avaliação do Banco Santander , S.A. e Banco Santander Brasil (Goldman Sachs), Demonstrações financeiras do Santander Brasil, e informações do Bacen

O Santander Brasil foi constituído pelo Grupo Santander no Brasil em 1982

− Matriz: São Paulo, Brasil

− É o maior banco internacional no Brasil e tem uma ampla rede de varejo,
com 3.489 agências em 31 de março de 2014

− 48.312 funcionários em 31 de março de 2014

As principais atividades do Santander Brasil são banco comercial, banco
global de atacado, e administração de recursos de terceiros e seguros

Oferece vários serviços como empréstimos, conta corrente, contas de
poupança, cartões de crédito, hipoteca, entre outros

Em 24 de julho de 2008, Santander Brasil adquiriu ABN Real, empresa do
ABN Amro no Brasil

O Santander Brasil é listado na BM&FBovespa desde outubro de 2009

Em 26 de setembro de 2013, Santander Brasil anunciou uma otimização em
sua estrutura de capital, realizada a partir da restituição de recursos aos
acionistas, da emissão de instrumentos de capital no mercado internacional
e bonificação/grupamento das ações

O Santander Brasil apresentou participação de mercado de 8,4% em
empréstimos a clientes em 31 de dezembro de 2013

O Santander Brasil procura expandir seus negócios por meio de preferência
e vinculação; recorrência e sustentabilidade; produtividade e solidez de
balanço

Visão Geral do Santander Brasil Principais Dados Financeiros

Estrutura Acionária13

2012 2013 1T14  Cresc. % 
(2013/12)  

Demonstração do Resultado 7

Receita Líquida com Juros 31.587 28.479 7.011 -9.84%
Total de Receitas 40.156 38.33 9.066 -4.55%
Lucro Operacional Antes da Trib.  6.912 8.33 2.099 20.52%
Lucro atribuível a Controladora 5.483 5.723 1.393 4.38%

Balanço8

Total de Ativos 422.608 453.053 457.736 7.20%
Empréstimos a Clientes (líquido)  196.699 212.566 210.503 8.07%
Depósitos de Clientes 199.329 219.359 222.068 10.05%
Patrimônio Líquido (excl. não contr.) 78.899 81.364 76.633 3.12%

Indicadores
Capital Base (Tier I)9 19.3% 18.4% 16.7%
Índice de eficiência10 34.3% 35.9% 36.5%
Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa11 6.7% 6.0% 6.1%
Retorno sobre o Patrimônio Líquido12 10.6% 10.7% 11.4%

Sterrebeeck
B.V.

(Santander)

Grupo
Empresarial
Santander

Santander 
Insurance Outros

46,9% 28,2% 0,1% 24,8%
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Para habilitar-se ao leilão, o Acionista deverá (a) ter conta previamente aberta em sociedade corretora autorizada a operar no Segmento BOVESPA 
da BM&FBOVESPA que escolher para representá-lo ou providenciar sua abertura em tempo suficiente para atender ao prazo do período de 

habilitação e (b) consultar a sociedade corretora escolhida quanto aos documentos necessários para a habilitação na Oferta. 

Procedimentos da Oferta
Acionistas aceitantes da oferta receberão recibos¹ de subscrição em 3 dias úteis após a realização do leilão, os quais serão 
convertidos em BDRs em até 14 dias úteis após a realização do leilão

(1): Os Recibos de Subscrição serão negociados na BM&FBOVESPA sob o código “BSAN30”, partir do 1º (primeiro) dia útil contado da Data do Leilão, ou seja, 31 de outubro de 2014, até o 10º (décimo) dia útil contado da Data do Leilão, 
ou seja, em 14 de novembro de 2014 (inclusive). A partir do 11º (décimo primeiro) dia útil contado da Data do Leilão, ou seja, 17 de novembro de 2014, terá início a negociação dos BDRs na BM&FBOVESPA, sob o código “BSAN33”.

1 32 . Período de Habilitação (40 dias) 4 6

Publicação do Edital: 
– Uma vez aprovado o edital pelas instituições reguladoras (CVM e BM&FBovespa), publica-se o edital e inicia-se o prazo de 40 dias para habilitação dos acionistas que desejam participar da 

oferta 
1

Período de Habilitação:
– O Acionista que desejar participar do Leilão deverá habilitar-se para tanto, a partir de 18 de setembro de 2014 até as 18h00 de 29 de outubro de 2014, dia útil imediatamente anterior à Data 

do Leilão (“Período de Habilitação”), na Santander Corretora ou em qualquer outra sociedade corretora autorizada a atuar na BM&FBOVESPA, de tal forma que tal sociedade corretora 
possa representá-lo no Leilão

2

Data Limite para Habilitação na Oferta:
– Acionistas não habilitados dentro dos requisitos descritos e prazos definidos (até 29 de outubro de 2014) no edital não poderão participar da oferta
– Apenas o Acionista que se habilitar a participar do Leilão apresentando toda a documentação requerida será considerado “Acionista Habilitado”

3

Participação no Leilão:
– Para participar do Leilão, o Acionista Habilitado cujas ações/units já estiverem depositadas na Central Depositária da BM&FBovespa deverá, por meio de seu agente de custódia, transferir 

suas ações/units para a carteira 7105-6 da BM&FBovespa até as 10h30 de 30 de outubro de 2014 (data do Leilão)
4

Data do Leilão:
– O Leilão será realizado no sistema eletrônico de negociação do Segmento Bovespa da BM&FBOVESPA em 30 de outubro de 2014, às 13h00 (horário de São Paulo), obedecendo às regras 

estabelecidas pela BM&FBOVESPA
5

Liquidação da Oferta:
– A liquidação da Oferta ocorrerá no 3º (terceiro) dia útil contado da Data do Leilão, ou seja, em 04 de Novembro de 2014. Tendo em vista que, de acordo com a legislação espanhola, o 

processo de emissão das ações subjacentes aos BDRs pelo Santander Espanha, obtenção dos registros e autorizações necessários e emissão dos BDRs pela Instituição Depositária 
somente pode ter início a partir da entrega das Units e Ações ao Santander Espanha, a liquidação da Oferta será feita, na Data de Liquidação, (a) mediante entrega aos Acionistas 
aceitantes da Oferta de  recibos de subscrição de BDRs emitidos pela Instituição Depositária e (b) a entrega ao Santander Espanha das Units e/ou Ações alienadas pelos Acionistas no 
Leilão. 

6

5
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Visão Geral do Laudo de Avaliação – Rothschild
Os acionistas que aceitarem a Oferta irão receber, por meio de BDRs ou ADRs, 0,70 novas “ações emitidas pelo Banco Santander 
Espanha por cada unit ou ADR do Santander Brasil” em forma de BDR conforme comunicado publicado pelo Santander Espanha (29 
de abril de 2014)

Fonte: Factest, Bloomberg, Thomson, Reuters, informações divulgadas pelo Santander Espanha, Santander Brasil e pelas companhias comparáveis

Metodologias e Parâmetros Utilizados pelo Rothschild Resumo da Avaliação

Santander 
Brasil S.A

Preço médio ponderado pelo volume por unit
– PMPC 12 meses antes do Fato Relevante publicado pelo 

Santander Espanha em 29 de Abril de 2009 
– PMPC entre a data do Fato Relevante até o dia 10 de junho de 

2014 
Valor do patrimônio líquido: 
– Patrimônio líquido tangível15 (“PLT”) por unit
Múltiplos comparáveis de mercado: 
– Avaliação baseada nos múltiplos de mercado de bancos 

brasileiros selecionados com foco no varejo, sendo estes: Itaú, 
Bradesco e Banco do Brasil 

– Fonte: consenso das estimativas de lucro líquido da Reuters 
publicado pela Thomson em 10 de junho de 2014 

Santander 
Espanha

Preço médio ponderado pelo volume por ação
– PMPC 12 meses antes do Fato Relevante publicado pelo 

Santander Espanha em 29 de Abril de 2009
– PMPC entre a data do Fato Relevante até o dia 10 de junho de 

2014
Valor líquido do ativo:
– Patrimônio líquido tangível15 (“PLT) por ação
Múltiplos de mercado comparáveis:
– Avaliação baseada nos múltiplos de bancos europeus 

selecionados com foco em varejo, sendo estes: HSBC, Lloyds 
Banking Group, BNP Paribas, BBVA, Nordea, Intesa San 
Paolo, Unicredit, Société Générale e Crédit Agricole

– Fonte: consenso das estimativas de lucro líquido da Reuters 
publicado pelo Factset em 10 de junho de 2014

A metodologia adotada para determinar o valor econômico das ações do Santander Espanha 
e do Santander Brasil foi o valor econômico baseado nos múltiplos de mercado comparáveis
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A conclusão da Oferta está sujeita a diversas condições,
conforme previsto no item 4.1 do Edital, as quais podem ser
renunciadas (exceto a do item 4.1.1 e as do item 4.1.2) pelo
Santander Espanha. Caso tais condições não sejam satisfeitas
ou renunciadas, a Oferta não será concluída.
Os Acionistas que participarem da Oferta receberão em
permuta, primeiramente, Recibos de Subscrição e, em seguida,
BDRs observada a Relação de Permuta. Sujeito ao estabelecido
no item 3.4 do Edital, esta Relação de Permuta é fixa e não será
ajustada para refletir quaisquer mudanças no preço de mercado
de qualquer dos valores mobiliários de qualquer das
companhias envolvidas, que está sujeito à variação geral de
preços no mercado de valores mobiliários publicamente
negociados e experimentaram significativa volatilidade no
passado. Como resultado, um número fixo de Recibos de
Subscrição e, posteriormente, BDRs será entregue na Oferta, de
modo que alterações no preço de mercado desses valores
mobiliários e das ações ordinárias do Santander Espanha que
servem de lastro afetarão o valor a ser recebido.
Até a data de publicação deste Edital, o Conselho de
Administração do Santander Brasil ainda não fez nenhuma
recomendação a respeito da Oferta. Nos termos do item 5.8 do
Regulamento de Listagem do Nível 2, o Conselho de
Administração do Santander Brasil deverá elaborar e tornar
público, no prazo de 15 dias após a publicação do presente
Edital, parecer prévio fundamentado sobre a Oferta, no qual
deverá se manifestar (i) sobre a conveniência e oportunidade da
Oferta (ii) sobre as repercussões da Oferta sobre os interesses
do Santander Brasil; (iii) quanto aos planos estratégicos
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divulgados pelo Santander Espanha; e (iv) outros pontos que
considerar relevantes. No aludido parecer, o Conselho de
Administração deverá manifestar opinião fundamentada
favorável ou contrária à aceitação da Oferta, alertando que é
responsabilidade de cada Acionista a decisão final acerca da
aceitação, ou não, da Oferta. O Santander Espanha é o
acionista controlador da Companhia, sendo que a maioria do
Conselho de Administração da Companhia foi indicada e eleita
por meio do voto favorável do Santander Espanha. Por sua vez,
a Diretoria do Santander Brasil é eleita pela maioria de seus
membros do Conselho de Administração. A manifestação do
Conselho de Administração do Santander Brasil e os atos
praticados pela Diretoria em relação à Oferta poderão ser
influenciados pelo poder de controle exercido pelo Santander
Espanha.
O Laudo de Avaliação, datado de 10 de junho de 2014, não será
atualizado para refletir quaisquer desenvolvimentos ou
alterações ocorridos após a data de sua emissão, de modo que
alterações que ocorrerem após tal data nos negócios, condição
financeira, resultado das operações e perspectivas do
Santander Brasil ou do Santander Espanha, condições gerais
econômicas e de mercado, bem como outros fatores que estão
além do controle do Santander Brasil e do Santander Espanha,
podem alterar o valor ou preço das Units e/ou Ações de emissão
do Santander Brasil, das ações ordinárias do Santander
Espanha e dos BDRs à época em que a Oferta for concluída.
O Santander Espanha, enquanto controlador do Santander
Brasil, poderá possuir mais informações sobre o Santander
Brasil que o público investidor em geral, inclusive pode ter
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acesso a informações que não são do conhecimento do público
investidor, o que pode gerar assimetria de condições na tomada
de decisão de permuta das Units e/ou Ações por Recibos de
Subscrição e, posteriormente os BDRs.
Conforme informado na seção 9 deste Edital, para apurar o valor
econômico da Companhia, o Avaliador utilizou a metodologia de
múltiplos comparáveis de mercado, com utilização do múltiplo
de “capitalização de mercado” sobre o “lucro líquido” (razão
P/L), calculando-se o lucro líquido com base na mediana das
estimativas reportadas por analistas para o lucro líquido
ajustado para os exercícios de 2014, 2015 e 2016. Pelas razões
apresentadas na seção 9.6 deste Edital, o Avaliador não utilizou
a metodologia de fluxo de caixa descontado, que poderia ter
considerado um horizonte maior de projeções. Nesse sentido,
há o risco de que a Relação de Permuta não reflita o valor da
Companhia numa perspectiva de longo prazo.
Os resultados financeiros do Santander Espanha estarão mais
expostos a flutuações cambiais relacionados ao maior volume
de negócios detidos pelo Santander Espanha em moeda
estrangeira e o consequente aumento na proporção de ativos,
passivos e receitas denominadas em outras moedas que não o
real brasileiro. O Santander Espanha detém uma proporção de
ativos e receitas em outras moedas que não o real brasileiro,
principalmente euro e dólar americano. A depreciação de
moedas diferentes do real brasileiro pode causar um efeito
adverso relevante nos resultados aproveitados por acionistas
que aceitem a Oferta.
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A não implementação bem sucedida da estratégia de
crescimento do Santander Espanha pode afetar o valor de
mercado dos BDRs.
Futuras mudanças nos controles de investimento estrangeiros e
nas retenções de tributos na fonte espanhóis podem afetar
negativamente os residentes não espanhóis que investem nas
ações de emissão do Santander Espanha.
Poderá haver diluição do valor econômico do investimento dos
investidores. Caso haja necessidade de obtenção de capital
para as atividades do Santander Espanha por meio de emissão
de novas ações, essas futuras emissões poderão ser feitas por
valor inferior ao valor contábil das ações de emissão do
Santander Espanha na data em questão. Nessa hipótese, os
detentores à época de BDRs poderão sofrer imediata e
substancial diluição de seus investimentos se não exercerem
seu direito de preferência ou se a emissão for realizada sem
direito de preferência nas hipóteses descritas abaixo.
Os titulares de BDRs poderão encontrar dificuldades para
exercerem os seus direitos, inclusive o direito de voto, na
medida em que tais direitos devem ser exercidos por meio da
Instituição Depositária. O fato de os direitos somente poderem
ser exercidos por meio da Instituição Depositária por si só
dificulta seu exercício. Os aspectos relacionados ao exercício de
seus direitos como titulares de BDRs encontram-se regulados
pelo contrato de depósito, celebrado entre a Instituição
Depositária e a Companhia.
Após a liquidação da Oferta e entrega dos BDRs (e dos
recursos líquidos obtidos na venda de Frações) aos Acionistas
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aceitantes, a Instituição Depositária não será responsabilizada
caso considere ilícito ou inviável estender uma distribuição a
qualquer detentor de BDR, como, por exemplo, no caso de
imposição de restrições de fluxo de capitais no Brasil ou
Espanha, ou no caso de ausência dos registros necessários ao
titular do BDR para estar apto a receber tais distribuições. O
Santander Espanha não tem nenhuma obrigação de registrar
BDRs, ações, direitos ou outros valores mobiliários nos termos
da legislação brasileira no caso de distribuições que não sejam
realizadas em dinheiro. Isso significa que o investidor pode não
receber distribuições efetuadas pelo Santander Espanha sobre
seus BDRs ou não receber nenhum valor pelos BDRs no caso
de que seja ilícito ou inviável para o Santander Espanha
estender tal pagamento ao investidor.
O contrato de depósito prevê limitações de obrigações ao
Santander Espanha e à Instituição Depositária, incluindo a
isenção de responsabilidade pela falha na execução de qualquer
instrução de voto, de qualquer das ações depositadas na
instituição custodiante do programa de BDRs, ou pela forma
como o voto foi registrado, sempre que a referida ação ou
omissão seja de boa-fé. O contrato de depósito atribui
responsabilidades aos titulares de BDRs. Para maiores
informações acerca dos termos do contrato de depósito, veja a
seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência do
Santander Espanha, disponível nos endereços mencionados no
item 15.4.
A operacionalização da possibilidade de escolha da forma de
remuneração dentre as três alternativas possíveis, conforme
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descrito no item 3.5.2, de acordo com o Programa Santander
Dividendo Elección pelos titulares de BDRs depende do
desenvolvimento de um sistema de informação
computadorizado pela BM&FBOVESPA e não há garantia de
que tal desenvolvimento irá ocorrer de forma a permitir aos
titulares de BDRs escolher a forma de remuneração quando das
declarações de dividendos ou outros proventos ou
remunerações no âmbito do Programa Santander Dividendo
Elección. Nesta hipótese, os detentores de BDRs podem não ter
a possibilidade de escolher entre as três alternativas possíveis
no Programa Santander Dividendo Elección, mas receber
apenas em forma a ser determinada pelo Ofertante, dentre as
três alternativas possíveis.
Os titulares dos BDRs podem enfrentar dificuldades para
exercer seus direitos de preferência. Sob a lei espanhola, os
acionistas de uma sociedade anônima têm preferência na
subscrição de novas ações cada vez que houver um aumento
de capital que deva ser integralizado em espécie, assim como
cada vez que houver emissão de debêntures conversíveis
(obligaciones convertibles) em ações de emissão do Santander
Espanha, de forma proporcional à quantidade de ações que
cada acionista já detenha. Os acionistas do Santander Espanha
podem votar pela exclusão da preferência na subscrição de
ações. A faculdade de exclusão do direito de preferência pode
ser delegada ao Conselho de Administração (tal como ocorreu
na última Assembleia Geral do Santander Espanha, que delegou
ao Conselho de Administração a mencionada faculdade), desde
que o preço de emissão de ações corresponda ao valor real
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indicado no relatório preparado por auditores (que não sejam
auditores da sociedade) designados para fins do aumento de
capital. Não há preferência na subscrição de ações quando o
aumento de capital ocorre como resultado de (i) incorporação
(fusión) de outra sociedade (ii) cisão que resulte na incorporação
da totalidade ou parte de outra sociedade; ou (iii) conversão de
obrigações em ações.
Os direitos dos titulares das Units e/ou Ações são regidos pela
legislação brasileira, pelo Estatuto Social do Santander Brasil e
pelas regras da BM&FBOVESPA. Os direitos dos titulares das
ações ordinárias do Santander Espanha são regidos pela
regulamentação societária espanhola, pelo estatuto social do
Santander Espanha e pelas leis espanholas, que são
substancialmente diferentes dos direitos atualmente detidos
pelos titulares das Units e/ou Ações. No caso de permuta das
Units e/ou Ações na Oferta, serão entregues, aos titulares de
Units e/ou Ações de emissão do Santander Brasil, BDRs
representantes de ações ordinárias do Santander Espanha. Os
direitos dos titulares de BDRs são regidos pelo contrato de
depósito celebrado entre o Santander Espanha e a Instituição
Depositária. Para maiores informações acerca dos termos do
contrato de depósito, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do
Formulário de Referência do Santander Espanha, disponível nos
endereços mencionados no item 15.4.
Dado que o Ofertante é uma companhia estrangeira, é
especialmente recomendando aos Acionistas que leiam o
Formulário de Referência do Santander Espanha, especialmente
as seções 4.1 “Fatores de Risco” (em especial, os fatores de
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risco “O contrato de depósito prevê limitações de obrigações à
Companhia e à instituição depositária e atribui
responsabilidades aos titulares de BDRs.” e “A legislação
societária espanhola é diferente da legislação societária
brasileira. As regras aplicáveis ao Estatuto Social da Companhia
diferem daquelas sob lei brasileira, e os investidores em BDRs
não terão as mesmas proteções estendidas a acionistas
minoritários de empresas brasileiras.”), 4.8 “Regras do País de
Origem e do País em que os Valores Mobiliários estão
Custodiados”, 5. “Riscos de Mercado” e 18 “Valores Mobiliários”
(e 18.1 “Direitos das Ações”) antes de aceitar a Oferta, para uma
melhor compreensão dos direitos dos detentores de BDRs e os
riscos relacionados ao Santander Espanha.
O Santander Espanha tem direito de modificar o contrato de
depósito e mudar os direitos dos titulares dos BDRs de acordo
com os termos do referido contrato, sem o prévio consentimento
dos titulares de BDRs, uma vez que os titulares dos BDRs não
são parte desse contrato e que, ao adquirirem os BDRs,
consentem com a adesão aos seus termos. O Santander
Espanha comunicará aos titulares de BDRs a respeito de
qualquer alteração relevante. Existe um risco de mudanças
dessas condições, sem que seja devida qualquer compensação
ou indenização aos titulares dos BDRs.
A Oferta poderá não ser liquidada no prazo e condições aqui
descritas, por motivos alheios e fora do controle da Companhia
e do Santander Espanha, incluindo, mas não se limitando, a
complexidade de operacionalização da liquidação da Oferta,
com a entrega, em um primeiro momento, de Recibos de
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Subscrição e, posteriormente o crédito de BDRs; crédito das
Frações e entrega dos recursos obtidos com a venda das ações
subjacentes a tais Frações; a necessidade de aprovação por
órgãos reguladores espanhóis de todo o processo de aumento
de capital do Ofertante; e a complexidade jurídica para a
emissão das novas ações do Santander Espanha que lastrearão
os BDRs.
Na hipótese de os Acionistas aderirem à Oferta em grande
número, mas não em número suficiente para a exigência de
cumprimento da Obrigação Adicional, a liquidez e o valor de
mercado das Units e/ou Ações não adquiridas pelo Santander
Espanha poderão ser afetados. Adicionalmente, após a Oferta o
Santander Brasil não mais fará parte do Nível 2 e, por isso, o
Santander Brasil deixará de estar obrigado a cumprir as aludidas
práticas de governança e poderá, no futuro, descontinuá-las.
Além disso, a migração de negociação das Units e Ações do
Nível 2 para o Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA
também poderá afetar a liquidez das Units e Ações.
A permuta poderá estar sujeita ao IRRF à alíquota de 0,005%,
incidente sobre o valor da operação de alienação das Units e/ou
Ações em bolsa de valores, e que pode ser deduzido de
eventual imposto sobre a renda devido pelo titular, conforme
item 6.9.3 deste Edital. Assim, a respectiva sociedade corretora
poderá exigir a retenção desse imposto, cabendo a cada
Acionista Habilitado fazer essa verificação junto à sua sociedade
corretora.
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A legislação espanhola pode conferir tratamento tributário
substancialmente diverso do previsto na legislação brasileira a
respeito de distribuição de dividendos e outras formas de
remuneração, transferência e aluguel de ações, reorganizações
societárias e outros eventos societários. Tal tributação diversa
pode reduzir a atratividade da Oferta aos Acionistas.
O Santander Espanha normalmente remunera seus acionistas
por meio do Programa Santander Dividendo Elección descrito no
item 3.5.2 ou na forma de distribuições em dinheiro, quatro
vezes ao ano. Tais distribuições são a principal remuneração
dos acionistas do Santander Espanha. Considerando que a
legislação fiscal espanhola prevê a retenção de tributos na fonte
sobre os dividendos ou remunerações pagos aos detentores de
BDRs e aos Acionistas do Santander Espanha, conforme
descrito no item 6.8.31 deste Edital, poderá restar reduzida a
atratividade da Oferta aos Acionistas do Santander Brasil, na
medida em que os dividendos pagos pelo Santander Brasil, de
acordo com a legislação fiscal brasileira aplicável, não estão
sujeitos à retenção na fonte de tributos.
A negociação de BDRs pode ser limitada e pode enfrentar
iliquidez e volatilidade de preço. Os mercados de BDRs são
substancialmente menores, menos líquidos e mais voláteis do
que o de ações. Consequentemente, a sua capacidade de
vender tais BDRs na quantidade, preço e no momento que
quiser pode ser substancialmente limitada. Esse mercado de
negociação limitado também pode aumentar a volatilidade do
preço dos BDRs.
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Os detentores de BDRs podem ser adversamente afetados por
desvalorizações da moeda e oscilações do câmbio. Caso a taxa
de câmbio do euro caia em relação ao real, o valor dos BDRs e
de quaisquer distribuições feitas sobre elas pelo depositário
poderá ser adversamente afetado. As distribuições em dinheiro
feitas em relação aos BDRs são recebidas pelo depositário
(representado pelo banco custodiante na Espanha) em euros,
convertidas pelo banco custodiante em reais à taxa de câmbio
prevalecente e distribuídas pelo depositário aos detentores de
BDRs. Além disso, o depositário incorrerá custos (os quais
deverão ser arcados pelos detentores de BDRs) em relação à
conversão da moeda estrangeira e à subsequente distribuição
de dividendos ou outros pagamentos relacionados aos BDRs.
O Santander Espanha pode futuramente vir a solicitar o
cancelamento do seu registro de emissor estrangeiro perante a
CVM e, consequentemente, descontinuar o programa de BDRs.
Na condição de emissor estrangeiro, o Santander Espanha não
está sujeito às regras e proteções previstas na Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução CVM 361 aplicáveis ao
fechamento de capital de companhias constituídas no Brasil.
Nos termos da regulamentação da CVM em vigor, o emissor
estrangeiro patrocinador de um programa de BDRs Nível III,
caso deseje cancelar seu registro de emissor, deverá submeter
à aprovação prévia da CVM os procedimentos para
descontinuidade do programa. Não há garantia de que os
procedimentos para descontinuidade do programa de BDR
previstos neste Edital serão aprovados pela CVM, se e quando
houver intenção de cancelamento do registro de emissor
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estrangeiro e descontinuidade do programa de BDRs, e
tampouco garantia de que o Santander Espanha efetivará uma
oferta pública de aquisição de todos os BDRs em circulação e
que, caso tal oferta for realizada, adote procedimentos, termos e
condições semelhantes às aplicáveis ao cancelamento de
registro de emissor de companhias abertas brasileiras.
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Cronograma
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Cronograma Estimado da Oferta

(1): Caso alguma das condições previstas no item 4 sejam renunciadas (com exceção das condições que não podem ser renunciadas), o Ofertante divulgará em lugar deste Comunicado um Comunicado de Renúncia de Condição da Oferta e 
a realização do Leilão e os atos subsequentes sofrerão um acréscimo de 10 (dez) dias corridos. Em caso de cancelamento da Oferta, o Ofertante divulgará um Comunicado de Cancelamento da Oferta  |  (2): Datas estimadas, podendo ser 
realizadas até as datas-limite previstas na Tabela  (3):A Obrigação Adicional apenas será válida se atingido o quorum estipulado no item 7.1 do Edital. 

Data de Realização(1) Horário Previsto Evento
29.08.2014 - Autorização da BM&FBOVESPA para realização do Leilão
08.09.2014 - Registro da Oferta pela CVM

18.09.2014 - Publicação do Edital
- Termo inicial de validade da Oferta

17.10.2014 - Record Date do Programa Santander Dividendo Elección
- Publicação de Fato Relevante divulgando a Relação de Permuta Ajustada

29.10.2014 18h00 Prazo final para habilitação

30.10.2014

9h00 Comunicado de Realização da Oferta (1)

10h30 Prazo final para registro de ordens de venda e transferência de Ações e Units para a custódia da Central Depositária da BM&FBOVESPA
13h00 Prazo final para o cancelamento ou redução de ordens de venda
13h00 Leilão – Termo final de validade da Oferta

31.10.2014 10h00 Início da Negociação dos Recibos de Subscrição na BM&FBOVESPA
- Início do prazo de exercício da Opção da Obrigação Adicional

04.11.2014 - Liquidação da Oferta com Entrega dos Recibos de Subscrição
14.11.2014 - Término da negociação dos Recibos de Subscrição na BM&FBOVESPA
17.11.2014 - Início da Negociação dos BDRs na BM&FBOVESPA
19.11.2014 18h Término do prazo de Exercício ou Desistência do primeiro Lote da Opção da Obrigação Adicional
21.11.2014 - Entrega dos BDRs
26.11.2014(2) - Entrega dos BDRs do primeiro Lote da Opção da Obrigação Adicional
01.12.2014(2) - Entrega do Produto da Venda de Frações
05.12.2014² - Entrega do Produto da Venda das Frações do primeiro Lote da Opção da Obrigação Adicional
09.12.2014(2) 18h Término do prazo de Exercício ou Desistência do segundo Lote da Opção da Obrigação Adicional
16.12.2014(2) - Entrega dos BDRs do segundo Lote da Opção da Obrigação Adicional
26.12.2014(2) - Entrega do Produto da Venda das Frações do segundo Lote da Opção da Obrigação Adicional
29.12.2014(2) 18h Término do prazo de Exercício ou Desistência do terceiro Lote da Opção da Obrigação Adicional
08.01.2015(2) - Entrega dos BDRs do terceiro Lote da Opção da Obrigação Adicional
16.01.2015 18h Término do prazo de Exercício ou Desistência do quarto Lote da Opção da Obrigação Adicional

21.01.2015(2) - Entrega do Produto da Venda das Frações do terceiro Lote da Opção da Obrigação Adicional
26.01.2015(2) - Entrega dos BDRs do quarto Lote da Opção da Obrigação Adicional
30.01.2015 18h Término do prazo de Exercício ou Desistência do quinto Lote da Opção da Obrigação Adicional

06.02.2015(2) - Entrega do Produto da Venda das Frações do quarto Lote da Opção da Obrigação Adicional
06.02.2015(2) - Entrega dos BDRs do quinto Lote da Opção da Obrigação Adicional
18.02.2015(2) - Entrega do Produto da Venda das Frações do quinto Lote da Opção da Obrigação Adicional

Datas estimadas para realização dos Eventos
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Cronograma Estimado da Oferta

Obs.: As datas de realização dos eventos serão antecipadas, sempre que possível, para coincidir com as datas estimadas na Tabela da página anterior (página 23)

Datas-limite para Entrega de BDRs ou Produto da Venda de Frações

Data-limite de Realização Horário Previsto Evento
02.12.2014 - Data-limite de Entrega do Produto da Venda de Frações

11.12.2014 - Data-limite de Entrega dos BDRs do primeiro Lote da Opção da Obrigação Adicional

22.12.2014 - Data-limite de Entrega do Produto da Venda das Frações do primeiro Lote da Opção da Obrigação Adicional

30.12.2014 - Data-limite de Entrega dos BDRs do segundo Lote da Opção da Obrigação Adicional

12.01.2015 - Data-limite de Entrega do Produto da Venda das Frações do segundo Lote da Opção da Obrigação Adicional

20.01.2015 - Data-limite de Entrega dos BDRs do terceiro Lote da Opção da Obrigação Adicional

29.01.2015 - Data-limite de Entrega do Produto da Venda das Frações do terceiro Lote da Opção da Obrigação Adicional

05.02.2015 - Data-limite de Entrega dos BDRs do quarto Lote da Opção da Obrigação Adicional

18.02.2015 - Data-limite de Entrega do Produto da Venda das Frações do quarto Lote da Opção da Obrigação Adicional

23.02.2015 - Data-limite de Entrega dos BDRs do quinto Lote da Opção da Obrigação Adicional

04.03.2015 - Data-limite de Entrega do Produto da Venda das Frações do quinto Lote da Opção da Obrigação Adicional
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Endereços Físicos e Online dos Documentos da Oferta
Acesso à Lista de Acionistas e Dados para Contato
− Encontram-se à disposição de eventuais interessados, mediante identificação e recibo, nos

endereços para contato do Santander Espanha no Brasil, na sede da Companhia, na Instituição
Intermediária, na CVM e na BM&FBOVESPA, a relação nominal de todos os acionistas da
Companhia, contendo os respectivos endereços e quantidades de ações, discriminadas por
espécie, inclusive por meio eletrônico.

BANCO SANTANDER, S.A.:Paseo de Pereda, número 9-12, Santander/Cantabria,
Espanha; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
n°. 2.041 e 2.235, Vila Olímpia, São Paulo/SP; COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:
Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2.º andar, São Paulo/SP: Rua Sete de Setembro, n.º 111, 2.º
andar, “Centro de Consultas” – Rio de Janeiro/RJ; BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros: Praça Antonio Prado, n.º 48, 2.º andar, Centro – São
Paulo/SP; Itaú Corretora de Valores S.A.: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 10 andar, São
Paulo, SP

Acesso Eletrônico aos Documentos Mencionados no Edital
− Além dos endereços físicos mencionados no item 15.3 do edital, os Formulários de Referência

do Santander Espanha e do Santander Brasil, as demonstrações financeiras do Santander
Espanha e do Santander Brasil, o Edital, o Laudo de Avaliação, o Formulário de Habilitação, o
parecer do Conselho de Administração previsto no item 2.3 do edital e as Opiniões estão
disponíveis nas seguintes páginas na Internet da CVM, da BM&FBOVESPA, da Instituição
Intermediária, do Santander Brasil e do Santander Espanha, conforme aplicável:

a) Formulários de Referência do Santander Brasil e do Santander Espanha
− www.cvm.gov.br, nessa página, clicar em “Participantes do Mercado”, depois clicar em

“Companhias Abertas”, depois clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar
“BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, posteriormente
clicar em “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em
“Formulário de Referência”, e, finalmente, clicar em “Consulta” ou “Download” na última
versão do Formulário de Referência do Santander Brasil e/ou do Santander Espanha
disponível;

− www.bmfbovespa.com.br, nessa página, clicar em “empresas listadas”, digitar “BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em “BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar na guia “Relatórios
Financeiros”, e clicar na última versão do Formulário de Referência do Santander Brasil e/ou
do Santander Espanha disponível”;

b) Demonstrações Financeiras do Santander Brasil e do Santander Espanha
− www.cvm.gov.br, nessa página, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar

“BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, posteriormente
clicar em “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em
“Dados Econômico-Financeiros”, e, finalmente, consultar os arquivo com a data da
demonstração financeira desejada;

− www.bmfbovespa.com.br, nessa página clicar em “Conheça as companhias listadas na
Bolsa”, digitar “BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em
“BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar na guia
“Informações Relevantes”, clicar em “Dados Econômico-Financeiros”, e, finalmente, consultar
o arquivo com a data da demonstração financeira desejada;

− www.ri.santander.com.br, nessa página, acessar “Informações Financeiras”; clicar em
“Relatórios CVM”; clicar em “Dados Econômico-Financeiros”, e, finalmente, consultar os
arquivo com a data da demonstração financeira desejada; e

− www.santander.com, nessa página clicar em “Información para accionista e inversores”, no
item “Informaçión General”, clicar em “Oferta de canje de acciones de Santander Brasil” e
depois clicar em “Informe anual” ou “Informes

− Trimestrales” de acordo com a informação financeira desejada, (apenas demonstrações
financeiras do Santander Espanha) (site em espanhol).

c) Laudo de Avaliação
− www.cvm.gov.br, nessa página, clicar em “Participantes do Mercado”, depois clicar em

“Companhias Abertas”, depois clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar
“BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, posteriormente
clicar em “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em
“Dados Econômico-Financeiros”, e, finalmente, clicar no Laudo de Avaliação;

− www.bmfbovespa.com.br, nessa página clicar em “empresas listadas”, digitar “BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em “BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.” e/ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar na guia “Informações
Relevantes”, clicar em “Dados Econômico-Financeiros”, e, finalmente, clicar no Laudo de
Avaliação;

− www.ri.santander.com.br , nessa página, clicar em clicar em “Relatórios CVM”, clicar em
“Dados Econômico-Financeiros”, e, finalmente, consultar a versão mais recente do Laudo de
Avaliação; e

− www.santander.com , nessa página clicar em “Información para accionista e inversores”, clicar
em “Oferta de canje de acciones de Santander Brasil” e depois em Laudo (site em espanhol).

d) Formulário de Habilitação
− www.ri.santander.com.br, nessa página, clicar em “Governança Corporativa”,clicar em “Atas

de Reunião e Assembleia”, clicar em “Atas de AGE e AGO”, clicar em “Formulário de
Habilitação”; e

− www.santander.com, nessa página clicar em “Información para accionista e inversores”, no
item “Informaçión General”, clicar em “Oferta de canje de acciones de Santander Brasil” e
depois em Formulário de Habilitação (site em espanhol).

e) Parecer do Conselho de Administração
− www.cvm.gov.br, nessa página, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar

“BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.”, posteriormente clicar em “BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.”, clicar em “Reunião da Administração”, e, finalmente, clicar em “Consulta” ou
“Download” na ata de reunião do conselho de administração que possui como assunto o
parecer do conselho de administração.

− www.bmfbovespa.com.br, nessa página clicar em “Conheça as companhias listadas na Bolsa”,
digitar “BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.”, clicar em “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.”,
clicar na guia “Informações Relevantes”, clicar em “Reunião da Administração” e, finalmente,
clicar na ata de reunião do conselho de administração que possui como assunto o parecer do
conselho de administração.

− www.ri.santander.com.br, nessa página, clicar em “Governança Corporativa”, clicar em “Atas
de Reunião e Assembleias”, clicar em “Atas de Reunião do Conselho de Administração” e,
finalmente, clicar na ata de reunião do conselho de administração que possui como assunto o
parecer do conselho de administração
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f) Edital

− www.cvm.gov.br, nessa página, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar
“BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, posteriormente
clicar em “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em
“OPA - Edital de Oferta Pública de Ações”, e, finalmente, consultar o arquivo mais recente;

− www.bmfbovespa.com.br, nessa página clicar em “SERVIÇOS”, em seguida clicar em
“Leilões”, depois clicar na guia “Bolsa de Valores”, e, finalmente, consultar o arquivo com o
Edital na lista de “Cronograma e Editais”;

− www.ri.santander.com.br, nessa página, acessar “Informações Financeiras”;clicar em
“Relatórios CVM”; clicar em “OPA - Edital de Oferta Pública de Ações”,e, finalmente, consultar
OPA - Edital de Oferta Pública de Ações, ou acessar www.santander.com.br/prospectos,
nessa página, acessar “Edital de Oferta Pública Voluntária de Permuta do Banco Santander,
S.A.”; e

− www.santander.com, nessa página clicar em “Información para accionista e inversores”, no
item “Informaçión General”, clicar em “Oferta de canje de acciones de Santander Brasil” e
depois clicar em “Edital” (site em espanhol).

g) Opiniões
− www.cvm.gov.br, nessa página, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar

“BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, posteriormente
clicar em “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em
“Dados Econômico-Financeiros”,e, finalmente, clicar na opinião desejada;

− www.bmfbovespa.com.br, nessa página clicar em “Conheça as companhias listadas na
Bolsa”, digitar “BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar em
“BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” ou “BANCO SANTANDER, S.A.”, clicar na guia
“Informações Relevantes”, e, finalmente, clicar na opinião desejada;

− www.ri.santander.com.br, nessa página, clicar em “Governança Corporativa”,clicar em “Atas
de Reunião e Assembleia”, clicar em “Atas de AGE e AGO”, clicar em “Opiniões”; e

− www.santander.com, nessa página acessar “Información para accionista e inversores”, no
item “Informaçión General”, clicar em “Oferta de canje de acciones de Santander Brasil” e
depois “Opiniões“ (site em espanhol).
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(1): Considerando EUR/BRL = 3,104 e preço do fechamento em 28 de abril de 2014; EUR 7,046 / ação para Banco Santander (Espanha) e R$ 12,74 / ação para Santander Brasil

(2): Considerando preço de fechamento do Santander Brasil de R$ 12,74 / ação

(3): Baseado na média de preços dos últimos 30 dias até 28 de abril de 2014 (ajustado para distribuições normais e anormais de dividendos, preço histórico e volume histórico)

(4): Assumindo aceitação total da oferta e baseado em estimativas de consenso no mercado para as ações de ambas as companhias (Santander Brasil e Santander Espanha)

(5): Última informação disponível em 31 de dezembro de 2013. Nenhum acionista individual tinha mais de 3% do capital em 31 de dezembro de 2013

(6): Ações detidas por essas entidades em nome de seus clientes.

(7): Série histórica 1T14: DRE Gerencial, captações e balanços patrimoniais;

(8): Série histórica 1T14: Captações e Balanços Patrimoniais;

(9): Informe de resultados 1T14 e 4T13;

(10): Série Histórica 1T14 – DRE Gerencial: Total de Despesas Administrativas / Total de Receitas;

(11): Série Histórica 1T14 – Balanços Patrimoniais: Provisão para Perdas / Empréstimos e Adiantamentos a Clientes;

(12): Série Histórica 1T14: Lucro Líquido Consolidado do Exercício / Total do Patrimônio Líquido excluindo ágio

(13): Baseado em número total de ações (ordinária e preferencial), excluindo ações em tesouraria em 31 de março de 2014.

(14): Total de ações em circulação de 11.561m líquido de 39m de ações em tesouraria.

(15): Patrimônio líquido tangível definido como “Patrimônio líquido” + “Ajustes de avaliação patrimonial” – “ágio” para Santander S.A, conforme relatório financeiro de janeiro-março
2014 em IFRS, - “Outros ativos intangíveis”, conforme relatório do auditor e contas consolidadas anuais em 2013.

(16): P/L 14E, 15E e 16E baseado no consenso das estimativas de lucro líquido publicado pelo Factset baseado no consenso da Reuters em 10 de junho de 2014 e no preço das
ações de acordo com o Factset, calculado com base no preço médio ponderado pelo volume da ação para os últimos 30 dias até o dia da publicação do Fato Relevante

(17): Número total de units em circulação equivalente a 3.827m líquido de 9m de units em tesouraria.

(18): Patrimônio líquido tangível definido como “Patrimônio líquido” – “Ativos intangíveis” (conforme relatório financeiro do Santander Brasil para janeiro-março de 2014 em IFRS).

(19): P/L 14E, 15E e 16E com base no consenso dos analistas para as estimativas de lucro líquido publicado pela Thomson, baseado no consenso da Reuters em 10 de junho de
2014 e no preço das units de acordo com a Bloomberg, calculado com base no preço médio ponderado pelo volume da ação para os últimos 30 dias até o dia da publicação do
Fato Relevante

(20): Caso alguma das condições previstas no item 4 sejam renunciadas (com exceção das condições que não podem ser renunciadas), o Ofertante divulgará em lugar deste
Comunicado um Comunicado de Renúncia de Condição da Oferta e a realização do Leilão e os atos subsequentes sofrerão um acréscimo de 10 (dez) dias corridos. Em caso de
cancelamento da Oferta, o Ofertante divulgará um Comunicado de Cancelamento da Oferta.

Notas de Rodapé
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