FATO RELEVANTE

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“SBPAR” ou “Companhia”) (B3: STBP3), nos
termos da regulamentação vigente e em atenção ao Fato Relevante divulgado em 31 de
março de 2021, vem informar, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que concluiu as
negociações e celebrou novo acordo comercial para a prestação de serviços de operação
portuária de contêineres, no Tecon Santos, com a A.P. Møller – Maersk A/S (“MAERSK”),
válido para todas as suas subsidiárias e afiliadas, que operam sob marcas diversas (e.g.
Hamburg Süd, Maersk Line, Aliança, Safmarine, Sealand, etc.).
Os termos e condições comerciais e operacionais ora pactuadas substituem o instrumento
contratual expirado no dia 31 de março de 2021 e, dentre outros ajustes, estabelecem novos
preços de serviços e novo prazo de vigência, com duração entre 01 de abril de 2021 e 31 de
março de 2023.
A Companhia confia que a continuidade da parceria com a MAERSK, em bases mutuamente
benéficas, zela pelo melhor interesse de seus acionistas e demais stakeholders, bem como
espelha a excelência na prestação de serviços portuários e logísticos pela Santos Brasil.

São Paulo, 06 de abril de 2021.
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DANIEL PEDREIRA DOREA
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MATERIAL FACT

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company” or ‘SBPAR’), pursuant to the
regulation in force and in connection with the Material Fact published on March 31st, 2021,
hereby informs its shareholders and the market that it has concluded the negotiation and
entered into a new commercial agreement for the provision of container port operation
services, at Tecon Santos, with A.P. Møller – Maersk A/S (“MAERSK”), valid for all its
subsidiaries and affiliates, which operate under different brands (e.g. Hamburg Süd,
Maersk Line, Aliança, Safmarine, Sealand, etc.).
The commercial and operational terms and conditions newly agreed supersede the
contractual adjustment expired on March 31st, 2021 and, among other arrangements,
establish new service tariffs and a new contract duration for the period from April 1st, 2021
to March 31st, 2023.
The Company acknowledges that the endurance of its business relationship with MAERSK,
on mutually beneficial basis, ensure the best interest of its shareholders and other
stakeholders, as well as epitomizes Santos Brasil’s excellence in providing port and logistic
services.

São Paulo, April 6th, 2021.
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