FATO RELEVANTE
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“SBPAR” ou “Companhia”) (B3: STBP3), nos
termos do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404,de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, vem comunicar aos seus acionistas e
ao mercado em geral, em conformidade com o disposto na Instrução da CVM nº 481, de
17 de dezembro de 2019, conforme alterada pela Instrução da CVM nº 622, de 17 de abril
de 2020 (“Instrução CVM 481”), que a Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO”)
convocada em 24 de março de 2021 (“Data de Convocação”) para ser realizada em 28 de
abril de 2021, às 10 horas, será realizada de forma exclusivamente digital.
A decisão da Companhia de alterar a participação dos acionistas por meio digital não
altera qualquer item da ordem do dia da AGO e foi tomada (i) tendo em vista a adoção de
medidas restritivas à circulação impostas pelo Governo do Estado de São Paulo; e (ii)
visando permitir a ampla participação dos acionistas da Companhia na AGO e
simultaneamente preservar a segurança e os protocolos de combate à pandemia da
COVID-19.
Tendo em vista que a ordem do dia da AGO não sofreu qualquer alteração, os BVD já
enviados até a presente data à Companhia ou aos agentes custodiantes na forma da
Instrução CVM 481 para exercício do seu voto na AGO não serão prejudicados e serão
considerados normalmente para fins da AGO.
Diante o exposto, a participação do acionista somente poderá ser:
(a) via boletim de voto a distância, a ser enviado por via eletrônica, pelo endereço de
email: assembleia@santosbrasil.com.br, destacando-se no campo “assunto” Boletim de
Voto a Distância; e
(b) via Plataforma Digital, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído
nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da ICVM 481, caso em que o acionista poderá: (i)
simplesmente participar da Assembleia Geral, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii)
participar e votar na Assembleia Geral, observando-se que, quanto ao acionista que já
tenha enviado o Boletim e que, caso queira, vote na Assembleia Geral, todas as
instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão desconsideradas.

A plataforma digital de videoconferência para participação dos acionistas será o ZOOM
(“Zoom”).
Os acionistas que desejarem participar da AGO por meio eletrônico deverão enviar tal
solicitação à Companhia, através do e-mail assembleia@santosbrasil.com.br, até às 10
horas do dia 23 de abril de 2021 (horário de Brasília). A referida solicitação deverá ser
devidamente acompanhada de toda a documentação necessária à participação do
acionista na AGO, detalhada no Manual para Participação de Acionistas na AGO. De
posse dessas informações, a Companhia confirmará o recebimento da solicitação e
enviará as instruções para acesso ao Zoom aos acionistas que tenham solicitado no
prazo e nas condições exigidas.
O acionista, devidamente cadastrado, que tempestivamente acessar o Zoom será
considerado presente à AGO, podendo exercer os seus respectivos direitos, inclusive de
voto, registrados em ata, nos termos do art. 21-V, inciso III e Parágrafo Único da
Instrução CVM nº 481/09.
Caso o acionista que tenha devidamente solicitado a sua participação por meio digital
não receba da Companhia correspondência eletrônica com as instruções para acesso e
participação na AGO, até às 13 horas do dia 27 de abril de 2021 (horário de Brasília),
através do e-mail assembleia@santosbrasil.com.br, a fim de que lhe sejam reenviadas
as respectivas instruções para acesso ao Zoom.
A Companhia recomenda aos seus acionistas que se familiarizem previamente com o
uso da plataforma digital Zoom, bem como assegurem a compatibilidade de seus
respectivos dispositivos eletrônicos com o Zoom, por vídeo e áudio.
Além disso, no dia da AGO, a Companhia solicita a tais acionistas que acessem o Zoom
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de início da AGO, a fim
de permitir a validação do acesso e a regular participação de todos os acionistas.
A Companhia não se responsabiliza por quaisquer intercorrências operacionais ou de
conexão que o acionista venha a enfrentar com seus dispositivos eletrônicos próprios,
bem como por quaisquer outras questões alheias à Companhia que porventura limitem
ou impossibilitem a participação do acionista na AGO através do Zoom.

A Companhia reitera seu compromisso com a adoção das medidas de combate à
pandemia da COVID19 e com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das
comunidades das regiões onde atua.

São Paulo, 13 abril de 2021.
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
DANIEL PEDREIRA DOREA
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“SBPAR” or “Company”) (B3: STBP3), in
accordance with Article 157, Paragraph 4 of Federal Law 6,404, of December 15, 1976, as
amended (“Brazilian Corporations Law”) and Instruction 358 issued by the Securities and
Exchange Commission of Brazil (CVM), of January 3, 2002, hereby informs its
shareholders and the market, in compliance with CVM Instruction 481, of December 17,
2019, as amended by CVM Instruction 622, of April 17, 2020 (“CVM Instruction 481”),
that the Company’s Annual Shareholders Meeting (“ASM”) announced on March 24, 2021
(“Meeting Notice Date”), to be held on April 28, 2021, at 10 a.m., will be held exclusively
by digital means.
The Company’s decision to opt for the participation of shareholders by digital means does
result in any changes in any item on the agenda of the ASM and was taken (i) in view of
the adoption of measures restricting the circulation of people imposed by the São Paulo
State Government; and (ii) to enable broad participation by the Company’s shareholders
in the ASM while simultaneously ensuring public safety and the protocols for combatting
the Covid-19 pandemic.
Given that the agenda of the ASM was not changed, the Absentee Ballots already
submitted by shareholders as of the date hereof to the Company or to the custodian
banks, in accordance with CVM Instruction 481, for exercising their right to vote in the
ASM have not been adversely affected and will be considered normally for the purposes of
the ASM.
In light of the aforementioned, shareholders may participate only:
(a)

via

absentee

ballot,

to

be

sent

electronically

to

the

email assembleia@santosbrasil.com.br, with “Absentee Ballot” specified in the subject
field; and
(b) via the Digital Platform, in person or through a proxy duly constituted in
accordance with Article 21-C, Paragraphs 2 and 3 of CVM Instruction 481, in which case
shareholders may: (i) simply participate in the Meeting, regardless of whether they
already have submitted an Absentee Ballot; or (ii) participate and vote in the Meeting,
noting that in the case of shareholders who already have submitted an Absentee Ballot

and, if they so wish, vote in the Meeting, all voting instructions received by means of
Absentee Ballot will be disregarded.
The digital videoconference platform for the participation of shareholders is ZOOM
(“Zoom”).
Shareholders wishing to participate in the ASM electronically must submit their request
to the Company via the email assembleia@santosbrasil.com.br by 10:00 a.m. on April
23, 2021 (Brasília time). Said request must be duly accompanied by all shareholder
documentation required for participating in the ASM, which is detailed in the
Shareholders’ Manual for the ASM. After receiving this information, the Company will
confirm the receipt of the request and will send the instructions to access Zoom to the
shareholders within the period and under the conditions required.
Duly registered shareholders that access Zoom in a timely manner will be considered
present at the ASM, and may exercise their rights, including to cast their vote, which
will be duly registered in the minutes, in accordance with Article 21-V, item III and Sole
Paragraph of CVM Instruction 481/09.
Shareholders that duly requested to participate digitally and do not receive from the
Company an electronic mail with instructions for accessing and participating in the
ASM by 1 p.m. on April 27, 2020 (Brasília time) should send an email to
assembleia@santosbrasil.com.br so that the Company can resend the instructions for
accessing Zoom.

The Company recommends that its shareholders familiarize themselves beforehand
with the use of the Zoom platform and ensure that their electronic devices are
compatible with Zoom via both video and audio.
Furthermore, on the day of the ASM, the Company requests that said shareholders
access Zoom at least thirty (30) minutes prior to the time of the start of the ASM to
facilitate access validation and formalization of participation by all shareholders.
The Company will not be held liable for any operational or internet connection
complications that shareholders may face with their own electronic devices, as well as

any other issues beyond its control that could somehow limit or impede the
participation of shareholders in the ASM via Zoom.
The Company reiterates its commitment to adopting measures for combatting the
Covid-19 pandemic and for ensuring the safety of its shareholders, employees and local
communities

São Paulo, April 13, 2021
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
DANIEL PEDREIRA DOREA
Chief Financial & Investor Relations Officer

