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FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019 ‐ Em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei
nº 6.404/76, e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alteradas, a Libra Terminal Rio S.A.
(“Companhia”) vem prestar esclarecimentos ao mercado e comunicar que, em que pese os
esforços da administração da Companhia na divulgação das demonstrações financeiras
auditadas da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 (“Demonstrações Financeiras 2018”), já elaboradas pela administração, em função
recentes eventos divulgados pelo Grupo Libra decorrentes da transferência dos serviços
prestados pela Libra Terminal Santos, por decisão de seus clientes, para outros terminais
localizados no Porto de Santos/SP, e que culminaram no encerramento das atividades
comerciais da Libra Terminal Santos, bem como da decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judicias do Estado de São Paulo, a qual determinou a manutenção
das atividades da Libra Terminal Santos no Porto de Santos/SP enquanto estiver em
andamento o Processo de Recuperação Judicial, o auditor independente da Companhia não
concluiu o seu parecer sobre as Demonstrações Financeiras 2018 e aguarda os
desdobramentos do assunto para a conclusão dos trabalhos de auditoria, o que impossibilitou
a divulgação tempestiva das suas informações financeiras.
Desta forma, a Companhia esclarece que o encerramento das atividades da Libra Terminal
Santos no Porto de Santos/SP e a decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judicias do Estado de São Paulo não impactam as operações da Companhia,
que segue o curso normal de suas atividades, e que tem trabalhado em conjunto com os
auditores para esclarecimento dos eventos acima e conclusão dos trabalhos de auditoria o
mais rápido possível.
A Companhia informa também que o Grupo Libra segue firme no propósito de reestruturar as
suas operações através do Processo de Recuperação Judicial em curso e que manterá o
mercado informado acerca da evolução do assunto objeto deste fato relevante.
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