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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo
157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que está estudando a possibilidade de realização de uma eventual oferta
pública de distribuição primária de ações (“Oferta”). Para tanto, estão sendo conduzidos trabalhos
preparatórios em conjunto com instituições financeiras, o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Bradesco BBI
S.A., e demais assessores legais para definição da viabilidade e dos termos da potencial Oferta.
Destaca-se que a efetiva realização da Oferta, assim como qualquer operação deste tipo, está sujeita, entre
outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias
aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros
fatores alheios à vontade da Companhia. Caso efetivada, a Oferta será conduzida em conformidade com a
legislação e regulamentação aplicáveis.
Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser
interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou um anúncio de oferta pública
de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer
desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto, respeitadas as restrições constantes das normas
da CVM e da legislação aplicável.

São Paulo, 16 de outubro de 2019.
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
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Publicly Held Company
MATERIAL FACT

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”), pursuant to Section 157, §4.° of Law No. 6,404, dated
December 15, 1976, as amended, and to the Brazilian Securities and Exchange Commission ( Comissão de

Valores Mobiliários) Rule No. 358, dated January 3rd, 2002, as amended, hereby informs its shareholders
and the market in general that, among other possibilities for raising funds available in the market, it is
studying the possibility of launching a primary public offering of shares (“Offering”). For that purpose, the
Company is doing preparatory works together with financial institutions and other advisers that are helping
in the analysis and setting of the Offering terms.
It is worth noting that the Offering, as any other transaction of this type, is subject, among other factors,
to obtaining the necessary approvals, including the applicable corporate approval, favorable political and
macroeconomic conditions and interest of investors. If duly launched, the Offering will be conducted in
accordance with the applicable laws and regulations.
This Material Fact is for information purposes only and should not, under any circumstances, be construed
as an investment recommendation or an announcement of a public offering of any securities issued by
the Company.
THIS MATERIAL FACT IS NOT AN OFFERING OF SECURITIES. ANY OFFERING WILL NOT BE
REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR ANY OTHER U.S. FEDERAL AND STATE
SECURITIES LAWS. ACCORDINGLY, NONE OF OUR SECURITIES MAY BE OFFERED, SOLD,
PLEDGED OR OTHERWISE TRANSFERRED IN THE UNITED STATES OR TO U.S. INVESTORS,
UNLESS THEY ARE REGISTERED, OR EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, REGISTRATION
UNDER THE SECURITIES ACT.
The Company will keep their shareholders and the market in general duly informed of any developments
or approvals regarding this theme, subject to the restrictions contained in the rules issued by the Brazilian
Securities and Exchange Commission and the applicable legislation.
São Paulo, October 16, 2019
Thiago Alonso de Oliveira
Investor Relations Officer
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