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FATO RELEVANTE

A HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, informa ao mercado e ao público em
geral que, nesta data, a Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A., subsidiária integral da
Companhia (“HBHN”), sagrou-se vencedora no procedimento licitatório na modalidade de
leilão (“Leilão”), realizado na forma do Edital de Leilão nº 1/2019 (“Edital”), para
arrendamento de área portuária denominada STS20, destinada a movimentação e
armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente fertilizantes e sais, no Porto
organizado de Santos, Estado de São Paulo (“Arrendamento”), em razão de ter apresentado o
maior valor da outorga pelo Arrendamento, no valor total de R$112,5 milhões, a ser pago nos
termos do Edital.
Como resultado do Leilão, a HBHN constituirá uma Sociedade de Propósito Específico (“SPE”),
na forma de sociedade por ações, cuja finalidade exclusiva será a exploração do objeto do
Arrendamento, o qual terá um prazo de 25 anos contados a partir da data da celebração do
Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos (Data da Assunção), conforme
previsto no respectivo Edital.
Após análise dos documentos de habilitação da HBHN, bem como homologação e adjudicação
do objeto do Leilão, a HBHN aguardará a convocação para que a SPE assine, com o Poder
Concedente, o contrato referente ao Arrendamento.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre eventuais
novas informações a respeito da matéria tratada neste Fato Relevante.
Eventuais esclarecimentos sobre as informações deste Fato Relevante poderão ser obtidos
com a Companhia pelo e-mail ri@hbsa.com.br.

São Paulo, 13 de agosto de 2019.

Fabio Abreu Schettino
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