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FATO RELEVANTE 

 
 

O Banco Santander, S.A. (“Santander Espanha” ou “Banco Santander”) sociedade 
constituída e existente de acordo com as leis da Espanha, com sede em Santander 
(Cantabria), Paseo de Pereda, número 9-12, anuncia que o Conselho de 
Administração do Santander Espanha concordou em nomear Homaira Akbari 
membro independente do seu Conselho de Administração. A Sra. Akbari foi 
indicada pelo Comitê de Nomeações do Santander Espanha, preenchendo a vaga 
deixada por Angel Jado, que pediu demissão de seu cargo. Sua indicação recebeu 
as aprovações reguladoras necessárias e será submetida a ratificação na próxima 
assembleia geral de acionistas do Santander Espanha. 
 
Após a indicação da Sra. Akbari, o Conselho de Administração do Banco Santander 
aumentará sua diversidade, com maior representação internacional e no setor. O 
banco agora terá seis mulheres no conselho, ou 40% de seus integrantes, entre as 
mais altas presenças no setor bancário internacional. O Conselho de Administração 
do Santander Espanha continuará tendo 15 membros, dos quais a maioria (oito) é 
independente. 
 
Homaira Akbari tem dupla nacionalidade, americana e francesa, tem Ph.D. em 
física das partículas da Tufts University e fez MBA na Carnegie Mellon University. 
Fez ampla carreira corporativa na França e nos Estados Unidos. A Sra. Akbari é 
CEO da firma de assessoria global AKnowledge Partners, que é especialista em 
The Internet of Things (internet das coisas), Security, Big Data e Analytics. A Sra. 
Akbari ainda integra o conselho de várias empresas de tecnologia, assim como da 
empresa francesa de serviços e utilidades Veolia Environnment. 
 
A Presidente do Conselho de Administração do Banco Santander, Ana Botín, 
declarou: “O Banco está muito orgulhoso por ter Homaira em nosso Conselho de 
Administração. Suas capacitações e sua experiência profissional serão 
extremamente úteis para o Santander, à medida que avançarmos em nossa 
transformação digital. Sua vasta bagagem cultural e profissional nos tornará um 
banco melhor”. 
 
“Gostaria também de manifestar meu agradecimento a Angel Jado por seu 
comprometimento, dedicação e pela significativa contribuição que prestou ao 
Banco Santander. No decorrer dos anos, sua orientação e visão estratégica foram 
muito valiosas para o Conselho de Administração e para mim pessoalmente”. O Sr 
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Jado integrou o Conselho de Administração em dois períodos diferentes da história 
do Grupo, de 1972 a 1998 e de 2010 a 2016.  
 
A Sra. Akbari traz vasta experiência comercial global e expertise em Big Data e The 
Internet of Things. Ademais, a participação da Sra. Akbari no Conselho de 
Administração do Santander Espanha aumenta a diversidade de nacionalidades e 
de gênero (40% de mulheres) deste, sendo uma das características mais influentes 
do conselho. 
 

 
São Paulo, 27 de setembro de 2016. 

 
 

Angel Santodomingo Martell 
Representante Legal no Brasil 

Banco Santander, S.A. 
 


