HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 12.648.327/0001-53
NIRE 35.300.383.982
COMUNICADO AO MERCADO
Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Hidrovias” ou "Companhia"), nos termos do artigo 12 da
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que recebeu hoje notificação do PATRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Acionista”), informando que adquiriu 78.039.046
(setenta e oito milhões, trinta e nove mil e quarenta e seis) ações ordinárias emitidas pela
Companhia, correspondentes a 10,3% do total de ações ordinárias emitidas pela Hidrovias.
O Acionista declarou, ainda, que:
(i)
(ii)

(iii)

a aquisição tem como objetivo investimento na Companhia e não objetiva alterar a
composição do controle e a estrutura administrativa da Companhia;
além das ações descritas acima, não detém, nesta data, quaisquer bônus de
subscrição, debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia ou
instrumentos financeiros derivativos de liquidação física/financeira referenciados
em ações de emissão da Companhia; e
não celebrou quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

A Companhia ressalta que não possui controle acionário definido, sendo suas ações dispersas
no mercado em geral e que atualizará dentro do prazo cabível as seções correspondentes do
seu formulário de referência, conforme estabelecido pelo artigo 24, §3º, inciso VI, da Instrução
CVM 480/2009.

São Paulo, 24 de maio de 2021.

André Kinjo Kubota
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Publicly-held Company
CNPJ/ME 12.648.327/0001-53
NIRE 35.300.383.982

NOTICE TO THE MARKET

Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Hidrovias” or "Company"), pursuant to the provisions of
Article 12 of CVM Instruction No. 358/2002, informs its shareholders and the market in general
that received today a notification from PATRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO
EM MULTI-STRATEGY PARTICIPATIONS (“Shareholder”), informing that it has acquired
78,039,046 (seventy-eight million, thirty-nine thousand and forty-six) common shares issued by
the Company, corresponding to 10.3% of the total common shares issued by Hidrovias.
The Shareholder further stated that:
(i) the objective of the above mentioned interest is for investment purposes and there is no
intention to change the Company’s control nor its management structure;
(ii) in addition to the shares described above, it does not hold, on this date, any subscription
bonuses, debentures convertible into shares issued by the Company or derivative financial
instruments of physical/financial settlement referenced in shares issued by the Company; and
(iii) no agreement or contract regulating the exercise of voting rights or the purchase and sale
of securities issued by the Company has been entered into nor executed by the shareholder.
The Company emphasizes that it does not have a defined shareholding control, being its shares
dispersed on the market in general and that it will update the corresponding sections of its
Formulário de Referência within the applicable term, as established by article 24, paragraph 3,
item VI, of CVM Instruction 480/2009.

São Paulo, May 24, 2021.

André Kinjo Kubota
Chief Financial and Investor Relations Officer
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São Paulo, 24 de maio de 2021.
À
Hidrovias do Brasil S.A.
At.: André Kinjo Kubota

Ref.: Comunicado de alteração de participação acionária relevante – art. 12 da Instrução
CVM 358

PATRIA

INFRAESTRUTURA

IV

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento inscrito perante o CNPJ/ME sob o nº 28.953.928/0001-00,
neste ato representado por sua administradora, Pátria Investimentos Ltda., sociedade limitada com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 10º andar, sala 101,
Itaim Bibi, CEP 01.453-000, (“ACIONISTA”), vem, pela presente, informar, em atenção ao disposto no
artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, que adquiriu 78.039.046 (setenta e oito milhões, trinta e nove mil
quarenta e seis) ações ordinárias de emissão da HIDROVIAS DO BRASIL S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.648.327/0001-53, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Gilberto Sabino, n° 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020 (“Companhia”), correspondentes a
10,3% do total das ações ordinárias de emissão da Companhia.
O ACIONISTA declara que:
(i)

a aquisição teve como objetivo investimento na Companhia e não objetiva alterar a
composição do controle e a estrutura administrativa da Companhia;

(ii)

além das ações descritas acima, não detém, nesta data, quaisquer bônus de subscrição,
debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia ou instrumentos financeiros
derivativos de liquidação física/financeira referenciados em ações de emissão da
Companhia;

(iii)

não celebrou quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

Por fim, solicitamos a V. Sa. que providencie a imediata transmissão das informações constantes nesta
comunicação à CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, nos termos da legislação aplicável.
Adicionalmente, requer-se que se promova, no prazo de sete dias úteis, a atualização das seções
correspondentes do formulário de referência da Companhia, conforme estabelece o artigo 24, §3º, inciso
VI, da Instrução CVM 480/2009.
Atenciosamente,
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Fernando Chican

PATRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA

