FATO RELEVANTE
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em observância ao disposto
no art. 157, da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, vem, em
complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 22 de junho de 2017, 14 de
fevereiro de 2018 e 16 de abril de 2018, informar a seus acionistas e ao mercado em
geral que a Companhia está trabalhando para implementar as alterações
determinadas pela CVM no âmbito do Processo CVM 19957.001623-2016-02, cujos
principais efeitos estão descritos na Nota Explicativa 3e das Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, publicadas em 6 de março
de 2018.
Nesse sentido, a Companhia informa que irá propor aos acionistas que na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se em 26 de abril de 2018, conforme edital
de convocação de 27 de março de 2018, seja retirada de pauta a deliberação relativa
ao item “i” da ordem do dia, referente à tomada de contas dos administradores e
apreciação das Demonstrações Financeiras de 2017. A Companhia proporá, ainda, a
manutenção da deliberação sobre a distribuição de dividendos, com a alteração da
base de distribuição para os lucros acumulados de exercícios anteriores, lucros estes
que comportam a referida distribuição.
Tão logo as alterações determinadas pela CVM sejam implementadas, as
Demonstrações Financeiras relativas a 2017 serão devidamente republicadas,
reapreciadas pelos órgãos competentes da Companhia e submetidas aos acionistas
para deliberação em assembleia geral.
A Companhia reitera que está adotando todas as providências necessárias para o
cumprimento da determinação da CVM com a maior brevidade possível e que manterá
o mercado e seus acionistas informados a respeito do cumprimento da referida
decisão.
São Paulo, 24 de abril de 2018.
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
DANIEL PEDREIRA DOREA
Diretor Econômico-Financeiro
e de Relações com Investidores

www.santosbrasil.com.br

MATERIAL FACT
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”), in Compliance with article 157
of Federal Law 6,404/76 and CVM Rule 358/02, complementing the Material Fact
notices of June 22, 2017, February 14, 2018 and April 16,2018, hereby informs its
shareholders and the market that the Company is working to implement the
adjustments determined by the CVM in the Proceeding CVM 19957.001623-2016-02,
which main effects are described in the Note 3e of the Financial Statements for the
fiscal year ended December 31, 2017, published on March 6, 2018.
In this sense, the Company informs that it will propose to its shareholders, in the
Annual and Extraordinary Shareholders Meeting to be held on April, 26, 2018,
according to call notice of March 27,2018, to remove the resolution regarding item “i”
of the agenda, regarding the analysis of the management accounts and assessment of
the Financial Statements of 2017. The Company will propose, in addition, the
maintenance of the resolution regarding the distribution of dividends, to be based on
the retained earnings, which are sufficient to bear such distribution.
As soon as the adjustments determined by CVM are implemented, the Financial
Statements of 2017 will be duly republished, resubmitted to the applicable bodies of
the Company and submitted to the shareholders in a shareholders meeting.
The company reinforces that it will take all the measures required to comply with the
decision of CVM as soon as possible and will keep the market and its shareholders
informed regarding compliance with said decision.
São Paulo, April 24, 2018.
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
DANIEL PEREIRA DOREA
Chief Financial
And Investor Relations Officer
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