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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, à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

nº 565/15 e à Resolução da CVM nº 44/21, em continuação aos Fatos Relevantes 

divulgados em 16.11. 2020, em 02 e 25.02.2021, 14.07.21 e 10.08.2021, 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 ambas companhias realizadas em 

31.03.2021 (“Cisão”), que foram concluídas as etapas preparatórias e obtidas todas as 

autorizações necessárias à admissão das ações preferenciais e ordinárias de emissão 

da Getnet (“Ações Getnet”) e respectivos certificados de depósitos (“Units Getnet”) para 

negociação na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), assim como foi feito o pedido para 

registrar as Units Getnet e as Ações Getnet sob o U.S. Securities Exchange Act de 1934 

e listar os American Depositary Shares representativos de duas Units Getnet cada 

(“ADSs Getnet”) para negociação na Nasdaq Stock Market (“NASDAQ”).  

 

Nesse sentido, cumpre ainda, e em especial, informar que: 

 

Data de Corte e Data de Início das Negociações das Ações Getnet e Units Getnet 

 

Aqueles que sejam em 15 de outubro de 2021 (“Data de Corte no Brasil”) detentores de 

ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão do Santander Brasil (“Ações Santander 

Brasil”) e/ou certificados de depósito de ações, cada certificado representando uma ação 

ordinária e uma ação preferencial de emissão do Santander Brasil (“Units Santander 

Brasil”), receberão Ações Getnet e/ou Units Getnet, conforme o caso, na proporção de 

suas respectivas participações no capital social do Santander Brasil, à razão de 0,25 ação 

ordinária, ação preferencial ou Unit, conforme o caso, de emissão da Getnet para cada 1 

(uma) ação ordinária, ação preferencial ou Unit de emissão do Santander Brasil, 

respectivamente.  
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As Ações Santander Brasil e Units Santander Brasil serão negociadas com direito ao 

recebimento de Ações Getnet e Units Getnet, sob os códigos “SANB3”, “SANB4” e 

“SANB11”, respectivamente, até a Data de Corte no Brasil, inclusive. A partir de 18 de 

outubro de 2021, inclusive, as Ações Santander Brasil e Units Santander Brasil passarão 

a ser negociadas ex-direito ao recebimento de Ações Getnet e Units Getnet e as Ações 

Getnet e Units Getnet passarão a ser negociadas no segmento tradicional da B3 sob os 

códigos “GETT3”, “GETT4” e “GETT11”, respectivamente. 

 

Data de Corte e Data de Entrega dos ADSs Getnet 

 

Os ADSs Getnet serão representativos de duas Units Getnet cada1 e serão creditados, 

após o encerramento do pregão em 21 de outubro de 2021, aos titulares de American 

Depositary Shares representativos de Units do Santander Brasil (“ADSs Santander 

Brasil”) em 19 de outubro de 2021, que será a data de corte no caso dos ADSs Getnet 

(“Data de Corte dos ADSs”). Os ADSs Getnet serão creditados à razão de 0,125 ADS 

Getnet para cada ADS Santander Brasil. 

 

Os ADS Getnet serão negociados na NASDAQ na modalidade “quando emitida” (“when 

issued”) a partir de 18 de outubro de 2021 até 21 de outubro de 2021, inclusive, sob o 

código “GET.WI”. Os ADS Getnet passarão a ser negociados normalmente (“regular 

way”) na NASDAQ em 22 de outubro de 2021, sob o código “GET”. As negociações 

realizadas na modalidade “quando emitida” (“when issued”) serão liquidadas em 26 de 

outubro de 2021.  

 

A partir de 18 de outubro de 2021, os ADSs Santander Brasil serão negociados 

normalmente (“regular way”) na NYSE, com o chamado “due-bills” sob o código “BSBR”, 

e também serão negociados na NYSE na modalidade “quando emitido” (“when issued”), 

excluindo direitos de distribuição, sob o código “BSBR.WI”. O dia 21 de outubro de 2021 

será o último dia de negociação dos ADSs Santander Brasil sob o código “BSBR.WI” na 

NYSE. A partir de 22 de outubro de 2021, os ADSs Santander Brasil serão negociados 

ex-direito ao recebimento de ADSs Getnet e a negociação dos ADSs Santander Brasil na 

modalidade “quando emitida” (“when issued”), sob o código “BSBR.WI”, será encerrada. 

As negociações dos ADSs Santander Brasil realizadas na modalidade “quando emitida” 

(“when issued”) serão liquidadas em 26 de outubro de 2021. 

 

                                                

1 A relação de ADS:Unit foi revisada em relação ao inicialmente previsto. 
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Tratamento das Frações 

 

As frações de ações ordinárias ou de ações preferenciais de emissão da Getnet ou de 

Units Getnet serão separadas e vendidas em tantos leilões quantos forem necessários, 

a serem realizados oportunamente na B3, sendo os valores resultantes da alienação 

disponibilizados em nome dos respectivos acionistas proprietários de eventuais frações, 

conforme aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente. De maneira similar, o 

depositário dos ADSs do Santander Brasil, o sistema de liquidação escritural dos Estados 

Unidos e os participantes de tal sistema venderão as frações relativas aos ADSs Getnet 

e distribuirão os resultados líquidos aos titulares de ADSs do Santander Brasil com direito 

ao seu recebimento. 

 

**** 

 

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

com Investidores do Santander Brasil e/ou da Getnet.   

 

São Paulo, 5 de outubro de 2021. 

 

 

Angel Santodomingo Martell 
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. 
 
 

Nota Especial com relação a Declarações Prospectivas: 

 

Este fato relevante contém declarações prospectivas, de acordo com o conceito da Seção 

21E do U.S. Securities Exchange Act de 1934, conforme aditado, que reflete as 

expectativas atuais da administração do Santander Brasil e da Getnet. Estas declarações 

incluem, entre outras, declarações sobre a conclusão da Cisão, prazo para as 

negociações nas modalidades “when-issued” e “regular-way” na NASDAQ e NYSE, 

negociação na B3 e outras questões não históricas. Estas declarações são baseadas nas 

atuais expectativas e crenças da administração e estão sujeitas a incertezas e mudanças 

circunstanciais. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e 

incertezas, muitos dos quais estão fora do nosso controle, que podem levar aos 

resultados efetivos serem significativamente diferentes daqueles indicados em nossas 

declarações prospectivas.  

 



 

JUR_SP - 41897845v6 - 1453025.457325 

Lembramos aos acionistas do Santander Brasil a importância de manterem seus dados 

cadastrais atualizados perante o agente escriturador das Ações Santander Brasil. Para 

realizar a atualização de seus dados cadastrais está disponível atendimento telefônico 

por meio do número 0800-2868484. 

 


