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COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE PELA CAPITAL RESEARCH
GLOBAL INVESTORS
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, caput, da Instrução CVM nº 358, de 3.1.2002,
conforme alterada, Capital Research Global Investors (“CRGI”), na qualidade de divisão
independente de investimentos da Capital Research and Management Company, sociedade
constituída e existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em
333, South Hope Street, Los Angeles, Califórnia 90071, Estados Unidos da América, na
qualidade de holding de sociedades administradoras de investimento no exterior, tendo como
representante legal no Brasil o J.P. Morgan S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 33.851.205/0001-30, e o Citibank DTVM S.A., inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 33.868.597/0001-40, vem pela presente informar que passou a administrar
ações ordinárias (“Ações ON”) de emissão da JHSF Participações S.A., companhia aberta,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.294.224/0001-65 (“Companhia”).
CRGI não administrava Ações ON da Companhia e passou a administrar um total de 40.000.000
Ações ON da Companhia, que representam 6,27% dessa espécie de ação. Nenhuma outra
sociedade pertencente ao grupo econômico da CRGI detém participação societária na
Companhia. Trata-se de um investimento minoritário que não altera a composição do controle
ou a estrutura administrativa da Companhia.
Presentemente, não há uma quantidade de ações da Companhia visada pela CRGI. Não há
outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações
detidos, direta ou indiretamente, pela CRGI ou pessoa a ela ligada, nem qualquer acordo ou
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia em que CRGI ou pessoa a ela ligada seja parte.

São Paulo, 21 de novembro de 2019.

JHSF Participações S.A.
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.294.224/0001-65
NIRE 35.300.333.578
PUBLICLY-HELD COMPANY
NOTICE TO THE MARKET
ACQUISITION OF RELEVANT EQUITY INTEREST BY CAPITAL RESEARCH GLOBAL
INVESTORS
In compliance with the provisions of article 12, caput, of CVM Instruction 358, of 3.1.2002, as
amended, Capital Research Global Investors (“CRGI”), as the independent investment division
of Capital Research and Management Company, incorporated and existing in accordance with
the laws of the United States of America, headquartered at 333 South Hope Street, Los Angeles,
California 90071, United States, as a holding company of overseas investment management
companies, having as its legal representative in Brazil JP Morgan SA Distributor of Securities,
registered with CNPJ / ME under No. 33.851.205 / 0001-30, and Citibank DTVM SA, registered
with CNPJ / ME under No. 33.868.597 / 0001-40 , hereby announces that it is now managing

common shares (“ON Shares”) issued by JHSF Participações SA, a publicly-held company,
registered with CNPJ / ME under No. 08.294.224 / 0001-65 (“Company”).
CRGI did not manage Company ON Shares and now manages a total of 40,000,000 Company
ON Shares, representing 6.27% of this type of share. No other company belonging to CRGI's
economic group holds equity interest in the Company. This is a minority investment that does
not change the Company's control composition or administrative structure.
At present, there are not a number of Company shares targeted by CRGI. There are no other
securities and derivative financial instruments referenced in such shares held, directly or
indirectly, by CRGI or its related person, nor any agreement or contract regulating the exercise
of voting rights or the purchase and sale of securities issued by CRGI. Company to which CRGI
or its related party is a party.

São Paulo, November 21, 2019.

JHSF Participações S.A
Thiago Alonso de Oliveira
CEO & IRO

