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GRUPO SANTANDER DEMONSTRA MAIS UMA VEZ SUA 
CONFIANÇA NO PAÍS E AUMENTA O SEU INVESTIMENTO NO 

BRASIL  
 
 
 

 Lança oferta pública para recompra de 25% das ações da sua unidade no 

País que estão em mãos de acionistas minoritários; 

 Iniciativa reflete a visão do Grupo sobre o potencial de crescimento da 

economia local e do Santander Brasil; 

 Esse novo investimento do Grupo no Brasil poderá chegar a mais de R$ 14 

bilhões. 

 Oferta beneficia, também, os acionistas minoritários do Santander Brasil, que 

receberão um prêmio de 20% por ação; 

 A adesão à oferta por parte dos minoritários é voluntária e será feita mediante 

a troca com ações do Grupo Santander, que passam a ser comercializadas 

no Brasil em forma de BDRs; 

 Santander Brasil continuará cotizando na BM&FBOVESPA. 

  
São Paulo, 29 de abril de 2014 - O Grupo Santander lança uma oferta pública 
voluntária para aquisição de até a totalidade das ações do Santander Brasil que não 
são de titularidade do Grupo e que representam cerca de 25% do capital do banco. 
 
O Grupo, ao contrário de parte do mercado, reconhece claramente a fortaleza do 
Brasil e seu enorme potencial de crescimento. Por isso, e por ter total confiança no 
futuro e na capacidade do Banco no País, decidiu oferecer a seus acionistas 
minoritários, que assim o queiram, a compra de suas ações do banco.  
 
Essa Oferta Pública será voluntária, de modo que os acionistas do Santander Brasil 
poderão aceitá-la ou não, além de não estar condicionada a um nível mínimo de 
participação, portanto, não haverá squeeze out right. Essa operação, além propiciar 
geração de resultados a curto e médio prazo para o Grupo, é, também, 
extremamente atrativa para os acionistas minoritários. As ações serão trocadas com 
um prêmio de 20% em relação à cotação da SANB11 do dia 28.04.14, o que supõe 
um múltiplo maior do que nossos concorrentes listados em Bolsa.  
 
Os acionistas do Santander Brasil que aceitarem a oferta receberão em pagamento 
Brazilian ou American Depositary Receipts (BDRs ou ADRs) representativos de 
ações de emissão do Grupo Santander, tornando-se, assim, seus acionistas e 



 
 

aproveitando  da elevada diversificação geográfica e perspectivas de crescimento do 
Grupo. 
   
 
“O Brasil é o País mais importante para o Grupo Santander. Tem instituições 
maduras, democracia consolidada e uma economia diversa e potente, com ótimas 
perspectivas de crescimento. Viemos para ficar e estamos fazendo grandes 
investimentos para aproveitar todo o potencial da unidade local. No Brasil vamos 
crescer e aumentar nossa participação no mercado.”, diz Jesús Zabalza, presidente 
do Santander Brasil.  
  
Caso todos os acionistas minoritários aceitem a oferta, o investimento adicional do 
Grupo Santander no Brasil será superior a R$ 14 bilhões.     
 
Essa operação, que depende das autorizações legais e societárias exigíveis, deverá 
estar concluída até outubro deste ano. O Santander Brasil continuará a ser uma 
companhia aberta listada na BM&FBOVESPA.   

 
 
 

Santander – Relações com a Imprensa  

(11) 3553-5157/5244/ 7061 
e-mail: imprensa@santander.com.br 
www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br 
SAC 0800 762 7777 
Ouvidoria: 0800 726 0322 

 
 
 

 

mailto:imprensa@santander.com.br
http://www.santander.com.br/

