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FATO RELEVANTE
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. (“OceanPact” ou “Companhia”), em
atendimento ao disposto na Lei 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar o
que segue.
Como informado no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Prospecto”), a Companhia
celebrou um contrato de exclusividade com sociedades do Grupo UP (“Contrato de
Exclusividade”), o qual estabelecia prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para
que fosse realizada auditoria financeira, contábil e legal (“Auditoria”), e que as partes
negociassem os termos finais e celebrassem os documentos definitivos para a compra,
diretamente ou por meio de suas subsidiárias, (i) da totalidade das ações de emissão da
UP Offshore (Uruguay) S.A., controladora da UP Offshore Apoio Marítimo Ltda., sociedade
brasileira proprietária de 4 embarcações PSV e 1 barcaça; e (ii) de 2 embarcações PSV, 2
embarcações RSV e 1 OTSV, todas de bandeira estrangeira.
Em continuidade às negociações iniciadas pelas partes, a OceanPact e as entidades do
Grupo UP signatárias do Contrato de Exclusividade acordaram prorrogar o período para
conclusão da Auditoria até 15 de março de 2021 e o período de exclusividade para
negociação e celebração dos documentos definitivos da operação até 9 de abril de 2021,
tendo sido acordado, ainda, (a) o pagamento de um sinal ao Grupo UP – a ser deduzido,
no caso de conclusão da operação, do valor total a ser pago pela Companhia pelos ativos
envolvidos – e (b) a aquisição da embarcação de apoio marítimo de bandeira brasileira
UP Água Marinha, do tipo PSV (84,6m de comprimento, 16,6m de largura e 4.208
toneladas de porte bruto), atualmente detida pela UP Offshore Apoio Marítimo Ltda. e
arrendada à OceanPact.

A Companhia manterá́ seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer
desenvolvimentos relevantes a respeito dos assuntos aqui tratados.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2021.
OceanPact Serviços Marítimos S.A.
Maxim Medvedovsky
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE OF MATERIAL FACT
OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“OceanPact” or “Company”) in compliance with the
provisions of Law No. 6.404/76 and CVM Rule No. 358/02, informs its shareholders and
the market the following:
As informed in the Final Prospectus (Prospecto Definitivo) of the Company’s public
offering, OceanPact entered into an exclusivity agreement with certain companies of the
UP Group (“Exclusivity Agreement”), which established a 30-day period, renewable for an
additional 30-day period, for the performance of financial, accounting and legal due
diligence (“Due Diligence”), and the negotiation of the final terms and the execution of a
definitive agreement for the acquisition, directly or through subsidiaries, of (i) all of the
shares issued by UP Offshore (Uruguay) S.A., the parent company of UP Offshore Apoio
Marítimo Ltda., the Brazilian entity that owns four PSV vessels and one barge, and (ii) two
PSV vessels, two RSV vessels and one OTSV, each with a foreign flag.
Following the negotiation initiated by the parties, OceanPact and the companies of the UP
Group agreed to extend (i) the period to conclude the Due Diligence until May 15th, 2021,
and (ii) the exclusivity period to negotiate the final terms of the transaction and execute
the definitive sale and purchase agreement until April 9th, 2021. In addition, (a) the
Company committed to an anticipated payment – which shall be deducted from the final
price to be paid for the sale and purchase of the assets – and (b) the parties agreed with
the purchase by OceanPact of the maritime support vessel UP Água Marinha (84.6m long,
16.6m wide and 4,208 DWT – deadweight tonnage), a PSV vessel with Brazilian flag,
currently owned by UP Offshore Apoio Marítimo Ltda. and leased to OceanPact.
The Company will keep its shareholders and the market informed about any relevant
evolution of the matter raised herein.

Rio de Janeiro, February 19 th, 2021.
OceanPact Serviços Marítimos S.A.
Maxim Medvedovsky
Chief Financial Officer and Investors Relations Officer

