Banco
o Santande
er Totta SA..
Matriculado na Conse
ervatória do
o Registo Co
omercial de Lisboa sob o nº 500 844
4 321
(Ante
erior 1.587 1ª secção)
N
NIPC nº500 8
844 321
Capita
al Social: 65
56.723.284 €
SSede: Rua d
do Ouro, 88 - 1100-063 LLisboa
Freguessia de S. Nic
colau, Lisboa
a
OBRIGAÇ
ÇÕES “BANC
CO SANTANDER TOTTA COVERED
C
BO
ONDS” Série
e 6 -1ª Tranc
che
C
nº8
Pagamento do Cupão
mam-se os ttitulares dass Obrigaçõe
es “BANCO
O SANTANDE
ER TOTTA CO
OVERED BONDS- Série
Inform
6-1ª TTranche” co
om o Isin: P
PTBTXFOE001
10, de que se efectua
ará a partir do próximo
o dia 4 de
Nove
embro de 2
2013, o pag
gamento d
de juros referentes ao cupão nr.. 8, sendo o agente
paga
ador princip
pal o Banco Santander de Totta, S.A
A.

IRC (25%)

IRS (28%)

Valor Ilíquiido (€)

689
9.5777778

6
689.5777778

IRC/IRS (€)

172
2.3944444

1
193.0817778

Valor Líquiido (€)

517
7.1833334

4
496.4960000

Face
e ao registo
o da emisssão na C.V
V.M. solicita
a-se que os
o senhores obrigacion
nistas que
bene
eficiem de issenção, disp
pensa da re
etenção ou
u redução d
de taxa, faç
çam prova, perante a
Entidade Custod
diante, até à data do v
vencimento
o dos juros d
do respectiv
vo regime fiscal, bem
o dos docu
umentos que justificam
m essa isenç
ção, dispensa de reten
nção ou red
dução de
como
taxa.
Nos ttermos do rregulamentto da C.V.M
M., o pagam
mento de juros será efectuado a
através da
Central de Valorres Mobiliáriios.
A info
ormação so
obre a reten
nção na fonte à taxa lib
beratória ind
dicada é a que se enc
contra em
vigor à data desste anúncio.
Lisboa, 22 de Ou
utubro de 20
013

Banco SSantander TTotta, SA

