BANCO SANTANDER, S.A.
C.N.P.J. nº 05.707.616/0001-10
Companhia Estrangeira – CVM nº 80160
FATO RELEVANTE
O Banco Santander, S.A. (“Santander Espanha”), sociedade constituída e existente de
acordo com as leis da Espanha, com sede em Santander (Cantabria), Paseo de Pereda,
número 9-12, comunica, em continuidade ao fato relevante divulgado em 20 de dezembro
de 2017 a respeito do pagamento de um terceiro dividendo sobre os lucros auferidos no
exercício de 2017, que foi definido o calendário previsto para a realização do referido
pagamento no Brasil.
Os dividendos serão pagos, no Brasil, àqueles que, na data de registro (record date) do
pagamento de dividendos (conforme calendário abaixo), forem detentores de certificados
de depósito de valores mobiliários (“BDRs”) representativos de ações ordinárias de
emissão do Santander Espanha.
Apresentamos a seguir o calendário previsto para o pagamento dos referidos dividendos
no Brasil:


29 de janeiro de 2018 (antes da abertura do mercado): Fechamento dos livros no
Brasil para emissões e cancelamentos de BDRs.



29 de janeiro de 2018: Data de registro (record date) que identificará os titulares de
BDRs com direito ao recebimento dos dividendos.



30 de Janeiro de 2018: BDRs começam a ser negociados “ex-dividendo”. Os BDRs
adquiridos a partir de 30 de janeiro de 2018, inclusive, não farão jus ao
recebimento dos dividendos



02 de fevereiro de 2018 (antes da abertura do mercado): Reabertura dos livros no
Brasil para emissões e cancelamentos de BDRs.



Semana de 05 de fevereiro de 2018: Divulgação para o mercado brasileiro do valor
final em Reais por BDR dos dividendos a serem pagos aos titulares de BDRs no
Brasil.



Semana de 05 de fevereiro de 2018: Pagamento à vista, em moeda corrente
nacional, dos dividendos aos titulares de BDRs no Brasil.

Os dividendos serão pagos em um valor bruto de € 0,06 por BDR, correspondente a um
valor líquido de €0,0486 por BDR1. Apenas para fins de referência, o valor provisão
líquido dos dividendos a serem pagos por BDR corresponde a R$ 0,19175855792
considerando a PTAX de Compra divulgada pelo Banco Central em 24 de janeiro (R$ /
Euro). Conforme informado no calendário acima, o valor final dos dividendos em Reais
será divulgado na semana do dia 05 de fevereiro de 2018.
São Paulo, 24 de janeiro de 2018.
Ángel Santodomingo Martell
Representante Legal no Brasil do
Banco Santander, S.A.
1

Após dedução do imposto espanhol retido na fonte de 19%.
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