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FATO RELEVANTE
A Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Companhia”), em cumprimento com o disposto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no
artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia,
em reunião realizada em 15 de outubro de 2021 (“RCA”), aprovou a realização de sua 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas
séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando um montante de R$380.000.000,00 (trezentos
e oitenta milhões de reais) na data de emissão, com prazo de vencimento de 7 anos contados da data
de emissão para as debêntures da primeira série e 10 anos contados da data de emissão para as
debêntures da segunda série (“Debêntures”).
A emissão das Debêntures deverá ser objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição,
nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, bem como da Lei
das S.A., com garantia firme de colocação para o montante total da emissão. Ainda, a emissão das
Debêntures será incentivada, realizada nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de
2011, conforme alterada, e do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016. Os recursos captados
com a emissão serão destinados para o financiamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou
dívidas relacionados ao projeto de implantação e adequação de infraestrutura do Terminal STS20 no
Porto de Santos/SP, que está em fase de reformas e modernizações e deverá ter suas operações
iniciadas em 2022, o qual foi considerado como prioritário pelo Ministério da Infraestrutura por meio
da Portaria nº 1.895, de 9 de setembro de 2020, publicada pelo Ministério da Infraestrutura em 17 de
setembro de 2020. A emissão das Debêntures está em conformidade com os demais compromissos
já existentes da Companhia.
Este fato relevante é divulgado pela Companhia em caráter exclusivamente informativo, nos termos
da regulamentação da CVM, e, portanto, não constitui e não deve ser interpretado ou considerado
como um material publicitário, esforço de venda, oferta ou convite. Nem este fato relevante, nem
qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.
As demais informações poderão ser obtidas na ata da RCA disponibilizada nos sites da CVM
(www.cvm.gov.br) e de Relações com investidores da Companhia (ri.hbsa.com.br).
São Paulo, 18 de outubro de 2021.

André Kinjo Kubota
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Company”), in compliance with the provisions of Instruction
No. 358, of January 3, 2002 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), as
amended, and in article 157, Paragraph 4 of Brazilian Law No. 6,404, of December 15, 1976, as
amended (“Corporate Law”), hereby informs its shareholders and the market in general that the
Company's Board of Directors, at a meeting held on October 15, 2021 (“BoD”), approved the execution
of its 1st (first) issue of simple debentures, non-convertible into shares, unsecured, in up to two series,
for public distribution with restricted distribution efforts, with a unit face value of BRL 1,000.00 (one
thousand Brazilian Reais) on the issue date, on the total amount of BRL 380,000,000.00 (three hundred
and eighty million Brazilian Reais) on the issue date, with a maturity of 7 years from the issue date for
the first series debentures and 10 years from the issue date for the second series debentures
(“Debentures”).
The issuance of the Debentures shall be subject to a public offering with restricted distribution efforts,
pursuant to CVM Instruction No. 476, of January 16, 2009, as amended, as well as the Corporate Law,
with firm placement guarantee for the total amount of the issuance. Also, the issuance of Debentures
will have incentives for infrastructure, pursuant to article 2 of Brazilian Law No. 12,431, of June 24,
2011, as amended, and Decree No. 8874, of October 11, 2016. The funds raised with the issuance will
be destined for future financing or reimbursement of expenses or debts related to the STS20 Terminal
infrastructure implementation and adequacy project at the Port of Santos/SP, which is undergoing
renovations and modernization and should have its operations started in 2022, which was considered
a priority by the Brazilian Ministry of Infrastructure through Ordinance No. 1,895, of September 9,
2020, published by the Brazilian Ministry of Infrastructure on September 17, 2020. The issuance of
Debentures is in accordance with the other existing contractual commitments of the Company.
This material fact is disclosed by the Company for informational purposes only, pursuant to CVM
regulations, and, therefore, does not constitute and should not be interpreted or considered as
advertising material, sales effort, offer or invitation. Neither this material fact nor any information
contained herein shall form the basis of any agreement or commitment.
Other information can be obtained from the BoD minutes available on CVM (www.cvm.gov.br) and
the Company's Investor Relations (ri.hbsa.com.br) websites.
São Paulo, October 18th, 2021.

André Kinjo Kubota
Chief Financial and Investor Relations Officer

