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FATO RELEVANTE 

 

 

 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander Brasil”) e GETNET 

ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. (“Getnet”), em 

atendimento ao artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e às Instruções da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e nº 565/15, em continuação aos Fatos Relevantes 

divulgados pelo Santander Brasil em 16 de novembro de 2020, em 02 e 25 de fevereiro 

de 2021 e 14 de julho de 2021, informam a seus acionistas e ao mercado em geral, 

no âmbito da operação de cisão parcial do Santander Brasil, com o objetivo de 

segregar a totalidade das ações emitidas pela Getnet, conforme aprovada em 

assembleias gerais extraordinárias de cada uma das companhias realizadas em 31 de 

março de 2021 (“Cisão”), que: 

 

(i) nesta data, foi deferido o registro de companhia aberta (categoria A) da 

Getnet pela CVM;  

 

(ii) em 5 de agosto de 2021, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão deferiu o 

pedido de listagem da Getnet e a admissão à negociação das ações e das 

Units de emissão da Getnet; e 

 

(iii)  ainda se encontra em trâmite o registro das ações e Units Getnet 

perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos - Securities 

and Exchange Commission e a respectiva listagem dos ADSs 

correspondentes para negociação na Nasdaq Stock Market (“Aprovações 

Pendentes”). 

 

A entrega das ações e Units de emissão da Getnet aos acionistas do Santander Brasil 

ocorrerá após a obtenção das Aprovações Pendentes, em data de corte a ser informada 

aos acionistas e ao mercado em geral por meio de Fato Relevante.  

 



 

 

 

Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com a Diretoria de Relações 

com Investidores do Santander Brasil e/ou da Getnet.   

 

 

 

São Paulo, 10 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Angel Santodomingo 

Diretor de Relações com Investidores 

Banco Santander (Brasil) S.A. 

 

Luciano Decourt Ferrari  

Diretor de Relações com Investidores 

Getnet Adquirência e Serviços para 

Meios de Pagamentos S.A. 

 

 

 


