BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42 - NIRE 35.300.332.067
AVISO AOS ACIONISTAS
Distribuição de Dividendos
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração do
Banco Santander (Brasil) S.A. (“Companhia”), em reunião realizada nesta data, aprovou a proposta da
Diretoria Executiva, conforme reunião realizada no dia 27 de dezembro de 2013, para a declaração e o
pagamento, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, de (i) Dividendos
Intermediários da Companhia, no montante de R$ 285.196.062,83 (duzentos e oitenta e cinco milhões,
cento e noventa e seis mil, sessenta e dois reais e oitenta e três centavos); e de (ii) Dividendos
Intercalares da Companhia, no montante de R$ 714.803.937,17 (setecentos e quatorze milhões,
oitocentos e três mil, novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), equivalentes a:
Espécie

Dividendos Intermediários
(valor/mil)

Dividendos Intercalares
(valor/mil)

ON

R$ 0,686198574

R$ 1,719860498

PN

R$ 0,754818432

R$ 1,891846548

Unit(*)

R$ 75,481843187

R$ 189,184654791

(*) 1 (uma) Unit corresponde a 1 (um) American Depositary Share (“ADS”)

Farão jus aos Dividendos Intermediários e aos Dividendos Intercalares os acionistas que se encontrarem
inscritos nos registros da Companhia no final do dia 30 de dezembro de 2013, inclusive. Dessa forma, a
partir de 31 de dezembro 2013, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Dividendos”.
O valor dos Dividendos Intermediários e Dividendos Intercalares aprovados serão imputados
integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício
de 2013, e serão pagos a partir do dia 26 de fevereiro de 2014, sem nenhuma remuneração a título de
atualização monetária.
Para os American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Valores de Nova York - NYSE
o pagamento se dará através do JP Morgan Chase Bank, N.A., banco depositário dos ADRs.
Informações relacionadas à US Record Date, à data de pagamento ou qualquer outra informação
adicional poderão ser obtidas através do site www.adr.com.

São Paulo, 30 de dezembro de 2013.
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