FATO RELEVANTE

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou ‘SBPAR’), em observância
ao disposto no art. 157, da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM nº 358/02, vem, em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 22 de junho de 2017, 14 de
fevereiro de 2018, 16 e 24 de abril de 2018, informar a seus acionistas e ao mercado
em geral que está refazendo as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, na forma determinada pela CVM no âmbito do
Processo nº 19957.001623-2016-02.
Considerando-se que o referido procedimento envolve a aplicação de práticas
contábeis que impactam períodos anteriores e, por conseguinte, a base contábil das
informações trimestrais do 1º Trimestre de 2018, a Companhia reagendará a sua
divulgação, a fim de que seja publicado concomitantemente à reapresentação das
Demonstrações Financeiras de 2017.
Em vista disso, na presente data, a Companhia está reapresentando o seu Calendário
Anual, informando as novas datas de divulgação das Demonstrações Financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e do primeiro trimestre de
2018.

São Paulo, 08 de maio de 2018.
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MATERIAL FACT

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company” or ‘SBPAR’), in compliance with
Article 157 of Federal Law 6,404/76 and with CVM Instruction 358/02, hereby, in
connection with the Material Facts dated June 22, 2017, February 14, 2018 and April
16 and 24, 2018, informs its shareholders and the general market that it is restating
its Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2017, as determined
by the Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) in connection with Case
19957.001623-2016-02.
Because this procedure involves the application of accounting practices that impact
prior periods and consequently the accounting base of the quarterly financial
information for the first quarter of 2018, the Company will reschedule its quarterly
disclosure so that it can be disclosed simultaneously with the restatement of its
Financial Statements for fiscal year 2017.
In view of the aforementioned, the Company is re-presenting its Annual Calendar with
the new dates for the disclosure of its Financial Statements for the fiscal year ended
December 31, 2017 and for the first quarter of 2018.
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