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COMUNICADO AO MERCADO

A Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Companhia”) vem, diante de notícias veiculadas em diversos
canais de mídia acerca de “aumento da crise hídrica no Brasil”, em especial na região hidrográfica do
Paraná, inclusive com declaração da ANA (Agência Nacional de Águas) nesse sentido, esclarecer aos
seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia continua operando com todos os comboios
no Corredor Sul, que segue em situação atípica desde o ano passado, bem como não opera nas
regiões onde os reservatórios hidrelétricos citados nas notícias estão alocados e que, portanto, não
observou até o momento nenhum impacto direto em suas operações que estejam relacionados aos
temas mencionados em tais notícias.
Adicionalmente, conforme divulgado em Fato Relevante divulgado no dia 19 de abril de 2021, a
Companhia adquiriu operação da Imperial Shipping Paraguay S.A., contemplando a aquisição de 7
empurradores troncais (que navegam em 6,5 pés) e 84 barcaças com tampas, praticamente dobrando
a capacidade da Companhia no corredor Sul, reforçando seu posicionamento estratégico no corredor
e complementando sua frota atual, dando mais flexibilidade para sua operação e permitindo
navegação em cenários ainda mais restritivos que esse observado atualmente.
A Companhia reafirma o seu compromisso de manter o mercado informado acerca de todo e qualquer
tema que seja de interesse do mercado e a área de Relações com Investidores está à disposição para
sanar qualquer outra dúvida relacionada ao tema.

São Paulo, 2 de junho de 2021.

André Kinjo Kubota
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Company”) hereby clarify to its shareholders and the market
in general that, regarding news broadcasted in several media channels about the “increase of the
water crisis in Brazil”, especially in the hydrographic region of Paraná, including a statement by the
“ANA” (Agência Nacional de Águas), the Company continues to operate with all convoys in the
Southern Corridor, which has been in an atypical situation since last year, as well as does not operate
in the regions where the reservoirs hydroelectric units mentioned in the news are allocated and,
therefore, it has not observed so far any direct impact on its operations that are related to the themes
mentioned in such news.
Additionally, as disclosed in a Material Fact published on April 19, 2021, the Company acquired the
Imperial Shipping Paraguay SA operation, contemplating the acquisition of 7 trunk pushers (which sail
at 6.5 feet) and 84 barges with covers, practically doubling the Company's capacity in the southern
corridor, reinforcing its strategic positioning in the corridor and complementing its current fleet,
giving more flexibility to its operation and allowing navigation in even more restrictive scenarios than
the one currently observed.
The Company reaffirms its commitment to keep the market informed about any and all subjects that
are of interest to the market, and the Investor Relations area is available to answer any other
questions related to the matter.

São Paulo, June 2, 2021.
André Kinjo Kubota
Chief Financial and Investor Relations Officer

