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Obrigações de Caixa “Valorização TOP Alemanha”  

Evento Extraordinário 

 

O Banco Santander Totta S.A., na qualidade de Agente Calculador, vem por este meio informar os 
titulares das Obrigações de Caixa “Valorização TOP Alemanha” (ISIN: PTCPP9OE0028), emitidas no 
dia 14 de Fevereiro de 2011 pelo Banco Santander Totta, S.A., que de acordo com as condições do 
Prospecto Informativo da Emissão, os preços de fecho oficiais da Acção da Fresenius SE & Co KGaA 
(código Bloomberg: FRE GY) foram ajustados de acordo com o factor 3 derivado do Stock Split 
ocorrido. 
Este ajustamento é efectivo a partir do dia 01 de Agosto de 2014 e o factor de ajustamento foi 
calculado tendo como base a seguinte informação: 
 

� Distribuição de duas Acções por cada uma detida 
 

A informação acima apresentada encontra-se disponível no comunicado oficial da Fresenius SE & Co 
KGaA divulgado junto da Bolsa de Valores Xetra e no endereço de internet da empresa: 
www.fresenius.com 
Em conformidade, em relação à Acção j=4 do Cabaz de Acções (tal como disposto nos termos do 
prospeto de emissão das Obrigações de Caixa “Valorização TOP Alemanha”), o valor de “Acção0

j” é 
ajustado de € 64.21 para € 21.40333, o valor de “Acção1

j” é ajustado de € 77.58 para € 25.86, o valor 
de “Acção2

j” é ajustado de € 91 para € 30.33333, o valor de “Acção3
j” é ajustado de € 115.85 para  

€ 38.61667. 
 
A Bolsa de Valores e o endereço de internet respeitantes à Fresenius SE & Co KGaA permanecem os 
mesmos face à informação apresentada no prospecto da emissão das Obrigações de Caixa. 
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