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FATO RELEVANTE
A Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Companhia”), em cumprimento com o disposto na Resolução
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e na Instrução da CVM nº
384, de 17 de março de 2003 (“ICVM 384”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
celebrou o Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado (“Contrato”) com o BTG
Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Formador de Mercado”), com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3477, 14º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 43.815.158/0001-22 para exercer, a partir de 25 de maio de 2022, a
função de Formador de Mercado das ações ordinárias da Companhia negociadas no âmbito da B3 S.A
- Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código “HBSA3”, conforme Instrução ICVM 384, Regulamento do
Formador de Mercado da B3, Regulamento de Operações da B3 e demais regulamentos e normas
aplicáveis.
O Contrato formalizado entre a Companhia e o Formador de Mercado tem como objetivo fomentar a
liquidez das ações de emissão da Companhia e reforça o compromisso com os investidores e com as
melhores práticas de negociação do mercado. O Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses a
contar de sua celebração, sendo prorrogável mediante a celebração de termo aditivo entre as partes.
A Companhia informa, ainda, que as 760.109.566 (setecentos e sessenta milhões, cento e nove mil,
quinhentas e sessenta e seis) ações ordinárias de sua emissão encontram-se em circulação no
mercado e que não existe qualquer contrato com o Formador de Mercado regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
São Paulo, 24 de maio de 2022.

Ricardo Fernandes Pereira
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 provision of the Resolution
of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) No. 44, of August 23, 2021 and CVM
Instruction No. 384, of March 17, 2003 (“ICVM 384”), informs its shareholders and the market in
general that executed the Market Maker Agreement (“Agreement”) along with BTG Pactual Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Market Maker”), headquartered at Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº. 3.477, 14º floor, in the city and state of São Paulo, enrolled in the register of corporate taxpayer’s
(CNPJ/ME) under number 43.815.158/0001-22, to act from May 25, 2022, as the Market Maker of the
Company ordinary shares negotiated under B3 - Brasil, Bolsa, Balcão – B3, under the ticker “HBSA3”,
as per ICVM 384, B3’s Market Maker Regulations, B3’ Operation Regulations and other applicable
rules and regulations.
The entered Agreement between the Company and the Market Maker is intended to foster the
liquidity of the Company’s shares and reinforces the commitment with the investors and the best
trading practices in the market. The Agreement will be in force for a period of twelve (12) months
from its execution and may be extended through the execution of an amendment between the parties.
The Company also informs that its 760.109.566 (seven hundred and sixty million, one hundred and
nine thousand, five hundred and sixty six) ordinary shares issued are on free float and that there is no
agreement with the Market Maker governing voting rights or the purchase and sale of securities issued
by the Company.
Sao Paulo, May 24, 2022.

Ricardo Fernandes Pereira
Chief Financial and Investor Relations Officer

