SANTANDER LEASING S.A.
ABN AMRO
ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 47.193.149/0001-06 - NIRE 35.300.014.529

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 34.033.779/0001-63 - NIRE 35.300.150.147

FATO RELEVANTE
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (“Santander Leasing”)
e ABN AMRO Arrendamento Mercantil S.A. (“ABN Leasing” e em
conjunto com a Santander Leasing simplesmente as “Companhias”) em
atendimento ao disposto no Parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404/76”) e nas Instruções da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nºs 358/02 e 319/99, vêm
divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
1. Condições Gerais da Operação. Em reuniões da Diretoria e do
Conselho de Administração da Santander Leasing e da ABN Leasing
realizadas nesta data, as administrações das Companhias envolvidas
aprovaram a proposta de celebração do Instrumento Particular de
Protocolo e Justificação de Incorporação da ABN Leasing pela
Santander Leasing (“Protocolo de Incorporação”) e decidiram submeter
aos acionistas das Companhias a proposta de incorporação da ABN
Leasing pela Santander Leasing contida no Protocolo de Incorporação
(“Incorporação”). A Incorporação será deliberada nas respectivas
Assembléias Gerais Extraordinárias das Companhias, que serão
convocadas e realizadas na forma da Lei 6.404/76, das demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis e dos respectivos
estatutos sociais, no dia 30 de setembro de 2009, sendo que o Edital de
Convocação da Assembléia Geral Extraordinária da Santander Leasing
está sendo divulgado nesta data e será publicado juntamente com este
Fato Relevante.
2. Justificação da Incorporação. A Incorporação é justificada uma vez
que permitirá a unificação das operações atualmente desenvolvidas
isoladamente pela Santander Leasing e pela ABN Leasing, e a
simplificação da estrutura societária do conglomerado econômico
financeiro Santander no país (“Grupo Santander Brasil”) do qual as
Companhias fazem parte, com a consequente redução de custos
administrativos, especialmente aqueles relacionados às obrigações
legais e contábeis.
3. A Incorporação será procedida de forma que a Santander Leasing
receba, pelo seu valor contábil, a totalidade dos bens, direitos e
obrigações da ABN Leasing, e uma vez aprovada, a ABN Leasing será
extinta, para todos os fins e efeitos de direito, na forma prevista no
Parágrafo 3º do Artigo 227 da Lei 6.404/76, e será sucedida pela
Santander Leasing em todos os seus bens, direitos e obrigações.
4. Avaliações.
(a) Avaliação do Patrimônio Líquido da ABN Leasing pelo Valor
Contábil. Para fins da Incorporação, o patrimônio líquido da ABN
Leasing foi avaliado pelo seu respectivo valor contábil, conforme
balanço patrimonial auditado levantado em 30 de junho de 2009,
apurado em laudo de avaliação datado de 14 de setembro de 2009
(“Laudo de Avaliação Contábil”), elaborado de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade, em bases consistentes, contendo todos
os elementos contábeis necessários e suficientes para a Incorporação,
permitindo a identificação dos direitos e obrigações da ABN Leasing a
serem transferidos para o patrimônio da Santander Leasing. Foi
escolhida para realizar a referida avaliação, nos termos do disposto no
Artigo 226 da Lei 6.404/76, a empresa especializada Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Guerra, nº 127, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 49.928.567/0001-11 (“Deloitte”).
(a.1) Valor do Acervo Líquido da ABN Leasing. Conforme consta no
Laudo de Avaliação Contábil, o acervo líquido contábil da ABN Leasing
a ser transferido à Santander Leasing corresponde a
R$610.544.745,69.
(b) Avaliação dos Patrimônios Líquidos das Companhias a Preços de
Mercado. Em atendimento e para os fins do disposto no Art. 264 da Lei
6.404/76, foram realizadas as avaliações dos patrimônios líquidos a
preços de mercado das Companhias, pela empresa especializada
KPMG Corporate Finance Ltda., com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 5.109, 6o andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.883.938/0001-23 (“KPMG”), conforme
laudo de avaliação datado de 14 de setembro de 2009. Referidas
avaliações foram realizadas segundo os mesmos critérios e na mesma
data-base, isto é, 30 de junho de 2009, tomando por base
demonstrações financeiras devidamente auditadas das Companhias.
Com base nos resultados da avaliação das Companhias, o valor
patrimonial a preços de mercado das ações subscritas e integralizadas
de emissão das Companhias, na mesma data-base, encontra-se
descrito no quadro abaixo:
Avaliação do Patrimônio
Líquido a Preços de Mercado ABN Leasing Santander Leasing
Valor Patrimonial a Preços de
27,384832
1,060171
Mercado por ação (em reais)
(b.1) Na consecução dos trabalhos de avaliação dos patrimônios
líquidos das Companhias a preços de mercado, a KPMG observou o
critério estabelecido no Art. 264 da Lei 6.404/76, assim como as normas
previstas na Instrução CVM nº 436, de 5 de julho de 2006. Assim, as
ações de emissão das Companhias foram avaliadas com base no valor
dos seus patrimônios líquidos, ajustado mediante a avaliação dos seus
ativos e dos passivos, apurando-se o seu valor de venda ou liquidação,
a preços de mercado, segundo os mesmos critérios e na mesma database.
5. Relações de Substituição das Ações. As administrações das
Companhias acordaram e decidiram estabelecer a relação de
substituição de ações na Incorporação com fundamento na avaliação
dos patrimônios líquidos das Companhias a preços de mercado, tendo
fixado, com base nos valores constantes do quadro do item 4(b) acima,

o valor de R$ 27,384832 e R$ 1,060171 por ação para a ABN Leasing
e a Santander Leasing, respectivamente.
5.1 Os acionistas da ABN Leasing receberão, em decorrência da
aprovação da Incorporação, as seguintes quantidades de ações a
serem emitidas pela Santander Leasing:

Acionista da ABN Leasing
1 (uma) ação da ABN Leasing

Número de ações de emissão
da Santander Leasing
a serem recebidas
Ações Ordinárias
25,830580

5.2 A Incorporação é equitativa para os atuais acionistas da ABN
Leasing e da Santander Leasing, uma vez que as condições
estabelecidas no Protocolo de Incorporação foram apuradas com base
em critérios uniformes e consistentes, conforme se verifica dos laudos
de avaliação.
6. Aumento de Capital da Santander Leasing. A Incorporação resultará
em um aumento do capital social da Santander Leasing, no montante
de R$610.544.702,21, passando o capital social da Santander Leasing,
portanto, dos atuais R$8.559.283.645,56 para R$9.169.828.347,77,
mediante a emissão de um total de 497.858.367 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. O aumento de capital será subscrito
pelos respectivos representantes legais da ABN Leasing na Assembléia
Geral Extraordinária da Santander Leasing que deliberar o referido
aumento de capital, por conta dos acionistas da ABN Leasing, na
proporção de suas respectivas participações acionárias na data da
realização das respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias que
aprovarem a Incorporação.
6.1 A Incorporação resultará em um aumento do patrimônio líquido da
Santander Leasing em R$610.544.745,69, em razão da versão do
acervo líquido da ABN Leasing apurado com base no seu valor contábil
na data-base de 30 de junho de 2009, sendo que o montante de
R$61.544.702,21 será destinado à conta de capital social da Santander
Leasing, nos termos do item 6, e o montante de R$ 43,48 será
destinado à conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial.
7. Ausência de Direito de Retirada. Tendo em vista que o Banco
Santander é o único acionista da ABN Leasing, não são aplicáveis à
Incorporação as disposições da Lei 6.404/76 relativas a direito de
retirada e reembolso.
8. Tratamento das Variações Patrimoniais Posteriores. As variações
patrimoniais verificadas na ABN Leasing a partir de 30 de junho de 2009
até a data em que a Incorporação for deliberada serão apropriadas pela
Santander Leasing observando-se o disposto no Artigo 5°, da Circular
nº 3.017, de 6 de dezembro de 2000, do Bacen.
9. Alteração do Estatuto Social da Santander Leasing. Em decorrência
da Incorporação, a Assembléia Geral Extraordinária da Santander
Leasing deliberará sobre a alteração do seu estatuto social, para o fim
de refletir o aumento do seu capital social e do número de ações em que
se divide.
10. Dividendos. As ações a serem emitidas pela Santander Leasing em
decorrência do aumento de capital a ser realizado farão jus a todos os
dividendos e demais proventos em dinheiro declarados a partir da data
das Assembléias Gerais Extraordinárias que aprovarem a
Incorporação.
11. Outras condições da Incorporação
(a) Custos da Operação. As despesas necessárias à efetivação da
Incorporação são estimadas em R$60.000,00, que serão aplicados no
pagamento das empresas especializadas incumbidas da elaboração
dos laudos de avaliação e com publicações legais para divulgação das
atas das Companhias envolvidas na Incorporação.
(b) Empresas Especializadas. Ausência de Conflito de Interesses. Não
existe, em relação à KPMG e a Deloitte, qualquer tipo de conflito ou
comunhão de interesses, atual ou potencial, tanto em face dos
acionistas controladores das sociedades envolvidas na Incorporação,
como em relação aos acionistas minoritários, que seja do conhecimento
das administrações das referidas sociedades, e também em face das
próprias operações através das quais se concretizará a Incorporação.
(c) Contabilização de Passivos e Contingências. Na Incorporação não
há passivos ou contingências relevantes que não tenham sido
devidamente contabilizados.
(d) Aprovações de Órgãos Reguladores. A Incorporação está sujeita à
aprovação do Banco Central do Brasil, a quem o processo será
submetido, na forma da lei e regulamentação vigentes.
(e) Documentos para Consulta. Os documentos relacionados às
matérias a serem examinadas e deliberadas nas Assembléias Gerais
Extraordinárias encontram-se à disposição dos acionistas da Santander
Leasing na sede social, na Alameda Araguaia, 731, pavimento superior,
parte A, Alphaville, Barueri-SP, onde poderão ser consultados, em dias
úteis, no horário das 10:00 às 16:00 horas, e também na Comissão de
Valores Mobiliários, na Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Centro de
Consultas, Rio de Janeiro/RJ ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º
andares, Ed. Delta Plaza, São Paulo/SP e no seu website
(www.cvm.gov.br) e na BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro,
275 - São Paulo/SP e no seu website (www.bovespa.com.br). Para
acesso aos documentos referidos, os acionistas da Santander Leasing
ou procurador devidamente constituído, deverão comprovar a sua
condição de acionista da respectiva sociedade, nos termos do disposto
no Art. 126 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 14 de setembro de 2009
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Carlos Alberto López Gálan
Diretor de Relações com Investidores
ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Carlos Alberto López Gálan
Diretor de Relações com Investidores
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FATO RELEVANTE
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (“Santander Leasing”) e
ABN AMRO Arrendamento Mercantil S.A. (“ABN Leasing” e em conjunto
com a Santander Leasing simplesmente as “Companhias”) em
atendimento ao disposto no Parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada (“Lei 6.404/76”) e nas Instruções da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nºs 358/02 e 319/99, vêm divulgar aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
1. Condições Gerais da Operação. Em reuniões da Diretoria e do Conselho
de Administração da Santander Leasing e da ABN Leasing realizadas
nesta data, as administrações das Companhias envolvidas aprovaram a
proposta de celebração do Instrumento Particular de Protocolo e
Justificação de Incorporação da ABN Leasing pela Santander Leasing
(“Protocolo de Incorporação”) e decidiram submeter aos acionistas das
Companhias a proposta de incorporação da ABN Leasing pela Santander
Leasing contida no Protocolo de Incorporação (“Incorporação”). A
Incorporação será deliberada nas respectivas Assembléias Gerais
Extraordinárias das Companhias, que serão convocadas e realizadas na
forma da Lei 6.404/76, das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis e dos respectivos estatutos sociais, no dia 30 de setembro de
2009, sendo que o Edital de Convocação da Assembléia Geral
Extraordinária da Santander Leasing está sendo divulgado nesta data e
será publicado juntamente com este Fato Relevante.
2. Justificação da Incorporação. A Incorporação é justificada uma vez que
permitirá a unificação das operações atualmente desenvolvidas
isoladamente pela Santander Leasing e pela ABN Leasing, e a
simplificação da estrutura societária do conglomerado econômico
financeiro Santander no país (“Grupo Santander Brasil”) do qual as
Companhias fazem parte, com a consequente redução de custos
administrativos, especialmente aqueles relacionados às obrigações legais
e contábeis.
3. A Incorporação será procedida de forma que a Santander Leasing
receba, pelo seu valor contábil, a totalidade dos bens, direitos e obrigações
da ABN Leasing, e uma vez aprovada, a ABN Leasing será extinta, para
todos os fins e efeitos de direito, na forma prevista no Parágrafo 3º do
Artigo 227 da Lei 6.404/76, e será sucedida pela Santander Leasing em
todos os seus bens, direitos e obrigações.
4. Avaliações.
(a) Avaliação do Patrimônio Líquido da ABN Leasing pelo Valor Contábil.
Para fins da Incorporação, o patrimônio líquido da ABN Leasing foi avaliado
pelo seu respectivo valor contábil, conforme balanço patrimonial auditado
levantado em 30 de junho de 2009, apurado em laudo de avaliação datado
de 14 de setembro de 2009 (“Laudo de Avaliação Contábil”), elaborado de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, em bases
consistentes, contendo todos os elementos contábeis necessários e
suficientes para a Incorporação, permitindo a identificação dos direitos e
obrigações da ABN Leasing a serem transferidos para o patrimônio da
Santander Leasing. Foi escolhida para realizar a referida avaliação, nos
termos do disposto no Artigo 226 da Lei 6.404/76, a empresa especializada
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Guerra, nº 127, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 49.928.567/0001-11 (“Deloitte”).
(a.1) Valor do Acervo Líquido da ABN Leasing. Conforme consta no Laudo
de Avaliação Contábil, o acervo líquido contábil da ABN Leasing a ser
transferido à Santander Leasing corresponde a R$610.544.745,69.
(b) Avaliação dos Patrimônios Líquidos das Companhias a Preços de
Mercado. Em atendimento e para os fins do disposto no Art. 264 da Lei
6.404/76, foram realizadas as avaliações dos patrimônios líquidos a preços
de mercado das Companhias, pela empresa especializada KPMG
Corporate Finance Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 5.109, 6o andar, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 48.883.938/0001-23 (“KPMG”), conforme laudo de
avaliação datado de 14 de setembro de 2009. Referidas avaliações foram
realizadas segundo os mesmos critérios e na mesma data-base, isto é, 30
de junho de 2009, tomando por base demonstrações financeiras
devidamente auditadas das Companhias. Com base nos resultados da
avaliação das Companhias, o valor patrimonial a preços de mercado das
ações subscritas e integralizadas de emissão das Companhias, na mesma
data-base, encontra-se descrito no quadro abaixo:

o valor de R$ 27,384832 e R$ 1,060171 por ação para a ABN Leasing e a
Santander Leasing, respectivamente.
5.1 Os acionistas da ABN Leasing receberão, em decorrência da
aprovação da Incorporação, as seguintes quantidades de ações a serem
emitidas pela Santander Leasing:
Acionista da ABN Leasing
1 (uma) ação da ABN Leasing

Número de ações de emissão
da Santander Leasing
a serem recebidas
Ações Ordinárias
25,830580

5.2 A Incorporação é equitativa para os atuais acionistas da ABN Leasing
e da Santander Leasing, uma vez que as condições estabelecidas no
Protocolo de Incorporação foram apuradas com base em critérios
uniformes e consistentes, conforme se verifica dos laudos de avaliação.
6. Aumento de Capital da Santander Leasing. A Incorporação resultará em
um aumento do capital social da Santander Leasing, no montante de
R$610.544.702,21, passando o capital social da Santander Leasing,
portanto, dos atuais R$8.559.283.645,56 para R$9.169.828.347,77,
mediante a emissão de um total de 497.858.367 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. O aumento de capital será subscrito
pelos respectivos representantes legais da ABN Leasing na Assembléia
Geral Extraordinária da Santander Leasing que deliberar o referido
aumento de capital, por conta dos acionistas da ABN Leasing, na
proporção de suas respectivas participações acionárias na data da
realização das respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias que
aprovarem a Incorporação.
6.1 A Incorporação resultará em um aumento do patrimônio líquido da
Santander Leasing em R$610.544.745,69, em razão da versão do acervo
líquido da ABN Leasing apurado com base no seu valor contábil na database de 30 de junho de 2009, sendo que o montante de
R$61.544.702,21 será destinado à conta de capital social da Santander
Leasing, nos termos do item 6, e o montante de R$ 43,48 será destinado à
conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial.
7. Ausência de Direito de Retirada. Tendo em vista que o Banco Santander
é o único acionista da ABN Leasing, não são aplicáveis à Incorporação as
disposições da Lei 6.404/76 relativas a direito de retirada e reembolso.
8. Tratamento das Variações Patrimoniais Posteriores. As variações
patrimoniais verificadas na ABN Leasing a partir de 30 de junho de 2009
até a data em que a Incorporação for deliberada serão apropriadas pela
Santander Leasing observando-se o disposto no Artigo 5°, da Circular nº
3.017, de 6 de dezembro de 2000, do Bacen.
9. Alteração do Estatuto Social da Santander Leasing. Em decorrência da
Incorporação, a Assembléia Geral Extraordinária da Santander Leasing
deliberará sobre a alteração do seu estatuto social, para o fim de refletir o
aumento do seu capital social e do número de ações em que se divide.
10. Dividendos. As ações a serem emitidas pela Santander Leasing em
decorrência do aumento de capital a ser realizado farão jus a todos os
dividendos e demais proventos em dinheiro declarados a partir da data das
Assembléias Gerais Extraordinárias que aprovarem a Incorporação.
11. Outras condições da Incorporação
(a) Custos da Operação. As despesas necessárias à efetivação da
Incorporação são estimadas em R$60.000,00, que serão aplicados no
pagamento das empresas especializadas incumbidas da elaboração dos
laudos de avaliação e com publicações legais para divulgação das atas das
Companhias envolvidas na Incorporação.
(b) Empresas Especializadas. Ausência de Conflito de Interesses. Não
existe, em relação à KPMG e a Deloitte, qualquer tipo de conflito ou
comunhão de interesses, atual ou potencial, tanto em face dos acionistas
controladores das sociedades envolvidas na Incorporação, como em
relação aos acionistas minoritários, que seja do conhecimento das
administrações das referidas sociedades, e também em face das próprias
operações através das quais se concretizará a Incorporação.
(c) Contabilização de Passivos e Contingências. Na Incorporação não há
passivos ou contingências relevantes que não tenham sido devidamente
contabilizados.
(d) Aprovações de Órgãos Reguladores. A Incorporação está sujeita à
Avaliação do Patrimônio
aprovação do Banco Central do Brasil, a quem o processo será submetido,
Líquido a Preços de Mercado ABN Leasing Santander Leasing
na forma da lei e regulamentação vigentes.
Valor Patrimonial a Preços de
(e) Documentos para Consulta. Os documentos relacionados às matérias a
27,384832
1,060171
Mercado por ação (em reais)
serem examinadas e deliberadas nas Assembléias Gerais Extraordinárias
(b.1) Na consecução dos trabalhos de avaliação dos patrimônios líquidos encontram-se à disposição dos acionistas da Santander Leasing na sede
das Companhias a preços de mercado, a KPMG observou o critério social, na Alameda Araguaia, 731, pavimento superior, parte A, Alphaville,
estabelecido no Art. 264 da Lei 6.404/76, assim como as normas previstas Barueri-SP, onde poderão ser consultados, em dias úteis, no horário das
na Instrução CVM nº 436, de 5 de julho de 2006. Assim, as ações de 10:00 às 16:00 horas, e também na Comissão de Valores Mobiliários, na
emissão das Companhias foram avaliadas com base no valor dos seus Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Centro de Consultas, Rio de
patrimônios líquidos, ajustado mediante a avaliação dos seus ativos e dos Janeiro/RJ ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares, Ed. Delta
passivos, apurando-se o seu valor de venda ou liquidação, a preços de Plaza, São Paulo/SP e no seu website (www.cvm.gov.br) e na BM&F
mercado, segundo os mesmos critérios e na mesma data-base.
Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA,
5. Relações de Substituição das Ações. As administrações das na Rua XV de Novembro, 275 - São Paulo/SP e no seu website
Companhias acordaram e decidiram estabelecer a relação de substituição (www.bovespa.com.br). Para acesso aos documentos referidos, os
de ações na Incorporação com fundamento na avaliação dos patrimônios acionistas da Santander Leasing ou procurador devidamente constituído,
líquidos das Companhias a preços de mercado, tendo fixado, com base deverão comprovar a sua condição de acionista da respectiva sociedade,
nos termos do disposto no Art. 126 da Lei nº 6.404/76.
nos valores constantes do quadro do item 4(b) acima,
São Paulo, 14 de setembro de 2009
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Carlos Alberto López Gálan
Diretor de Relações com Investidores
ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Carlos Alberto López Gálan
Diretor de Relações com Investidores

