FATO RELEVANTE

A

Administração

da

SANTOS

BRASIL

PARTICIPAÇÕES

S.A.

(“SBPAR”

ou

“Companhia”), nos termos da regulamentação em vigor, comunica que o Conselho de
Administração aprovou, dentre outras matérias, a sua 4ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no
valor de R$300.000.000,00, com valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de
emissão (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).
A Emissão será objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476/2009
(“Instrução CVM 476”), sob o regime de garantia firme de colocação com relação à
totalidade das Debêntures e tem como público alvo investidores profissionais,
conforme previsto no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539/2013.
As Debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos e as
Debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de sete anos, contados da
data de emissão. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento
dos potenciais investidores profissionais nas Debêntures, observado o disposto na
Instrução CVM 476, para definição da quantidade de Debêntures a serem alocadas em
cada série ou em uma única série (em sistema de vasos comunicantes), utilização da
garantia firme pelos coordenadores da Oferta e a definição da remuneração das
Debêntures (“Procedimento de Bookbuilding”).
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados ao
financiamento de investimentos relacionados à prorrogação antecipada do prazo de
arrendamento do Tecon Santos, objeto do Quinto Termo de Retificação, Ratificação e
Aditamento

ao

Contrato

de

Arrendamento

Pres/69.97

(TECON

Santos),

de

28 de novembro de 1997, entre a União Federal, por meio da Secretaria de Portos da
Presidência da República, e a Companhia, com a interveniência da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários - ANTAQ e da Companhia Docas do Estado de São Paulo –
CODESP, e/ou ao refinanciamento de dívidas de curto prazo da Companhia.
As condições gerais da Emissão encontram-se indicadas na ata da Reunião do
Conselho de Administração da Companhia, bem como no “Instrumento Particular de
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Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, da Quarta Emissão de Santos Brasil Participações S.A.”, os
quais

se

encontram

disponíveis

na

página

da

Companhia

(http://ri.santosbrasil.com.br/) e da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/) na rede
mundial de computadores.
A realização da Emissão está sujeita ao cumprimento de determinadas condições
precedentes usuais em operações desta natureza.
O presente Fato Relevante é divulgado pela Companhia em caráter exclusivamente
informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não deve ser interpretado ou
considerado, para todos os efeitos legais, como um material ou esforço de venda ou de
oferta.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2019.

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
DANIEL PEDREIRA DOREA
Diretor Econômico-Financeiro
e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”) hereby informs that the Board of
Directors has approved, among other matters, its 4th issuance of simple, nonconvertible, unsecured debentures, in up to two series, in the amount of
R$300,000,000.00, with a nominal unit value of R$1,000.00, on the issuance date
("Debentures" and "Issuance", respectively).
The Issuance will be subject of a public offering, with restricted placement efforts,
pursuant Brazilian Securities and Exchange Commission (“Comissão de Valores
Mobiliários” or "CVM") Rule No. 476/2009 ("CVM Rule 476"), with firm commitment
underwriting to all Debentures. The Offering is available only to professional investors,
as provided for in article 9-A of CVM Rule No. 539/2013 (the “Offering”).
The Debentures of the first series will have a maturity of five years and the Debentures
of the second series will have a maturity of seven years, counted from the issuance
date. The procedure for collecting the investment intentions of the potential
professional investors in the Debentures will be adopted, pursuant to the provisions of
CVM Rule 476, to define the number of Debentures to be allocated in each series or in
a single series (in the system of communicating vessels), the use of the firm
commitments by the placement agents of the Offering and to determine the
Debentures interest ("Bookbuilding Procedure").
The net proceeds raised by the Company with the Issuance will be used to finance
investments related to the early extension of the Tecon Santos lease term, related to
the Fifth Rectification, Ratification and Amendment to the Lease Agreement
Pres/69.97 (TECON Santos), of November 28, 1997, between the Federal Government,
through the Secretaria de Portos da Presidência da República, and the Company, with
the intervention of the Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ and the
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, and or to the refinancing of
short-term debt of the Company.
The general conditions of the Issuance are indicated in the Minutes of the Board of
Directors Meeting, as well as in the "Instrumento Particular de Escritura de Emissão
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
da Quarta Emissão de Santos Brasil Participações S.A." (the indenture of the
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Debentures),

which

are

available

on

the

Company's

website

(http://ri.santosbrasil.com.br/) and the CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/) on the
worldwide computer network.
The completion of the Issuance is subject to the fulfillment of certain usual precedent
conditions in transactions of this nature. SANTOS BRASIL R. Dr. Eduardo de Souza
Aranha - nº 387 - 2º andar Tel. +55 (11) 3279-3279 São Paulo - SP - Brasil Fax +55
(11) 3279-3241 04543-121 www.santosbrasil.com.br
This Material Fact is disclosed by the Company exclusively for informative purposes,
in accordance with applicable regulation, and should not be interpreted or considered
as a marketing material or an effort to sell or offer securities.
São Paulo, February 20, 2019.

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Daniel Pedreira Dorea
Chief Financial and Investor Relations Officer
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