JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.294.224/0001-65
COMPANHIA ABERTA
(ticker: JHSF3)

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

São Paulo, 13 de agosto de 2020. A JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. (“JHSF” ou
“Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480
(“ICVM 480”), de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, avisa aos acionistas e
ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em
reunião realizada em 13 de agosto de 2020, o pagamento aos Acionistas dos
dividendos declarados pela Companhia, na Assembleia Geral de Acionistas de 09 de
abril de 2020, no montante de R$ 0,0787710961 (zero vírgula, zero sete oito sete sete
um zero nove seis e um reais) por ação.
Estes dividendos terão como base acionária para pagamento a data de 18 de agosto
de 2020, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a
partir de 19 de agosto de 2020, conforme regra constante do Ofício nº 198/2016, de
12/05/2016, emitido pela Diretoria de Regulação de Emissores da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”). Os acionistas terão seus créditos disponíveis a partir de 28 de
agosto de 2020, de acordo com seus dados bancários cadastrados em sua Corretora
(para Ações custodiadas em Bolsa), para os demais de acordo com dados fornecidos
ao Banco Bradesco S.A. – Departamento de Acionista e Custódia. Aos acionistas cujo
cadastro esteja desatualizado ou incompleto, os dividendos serão creditados a partir do
3º dia útil contado da data da efetivação da regularização de seu cadastro junto ao
Banco Bradesco S.A. - Departamento de Acionista e Custódia, pessoalmente, em
qualquer agência do Banco Bradesco S.A., para esclarecimentos relativos ao cadastro,
podem acessar a área de custódia do Bradesco pelo telefone: 0800-701-1616 ou Email: dac.acecustodia@bradesco.com.br.
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
PAYMENT OF DIVIDENDS

São Paulo, August 13, 2020. JHSF PARTICIPAÇÕES SA (“JHSF” or “Company”),
pursuant to the Securities and Exchange Commission Instruction No. 480 (“ICVM
480”), of December 7, 2009, as amended, notifies shareholders and the market in
general that the Company's Board of Directors approved, at a meeting held on
August 13, 2020, the payment to the Shareholders of the dividends declared by the
Company, at the General Shareholders' Meeting of April 9, 2020, in the amount of
R$ 0.0787710961 ( zero point, zero seven eight seven seven one zero nine six and
one reais) per share.
These dividends will be based on the shareholding basis for payment on August 18,
2020, and the Company's shares will be traded “ex-dividends” from August 19, 2020,
according to the rule contained in Official Letter 198/2016, of 05/12/2016, issued by
the Issuers Regulation Board of B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Shareholders
will have their credits available as of August 28, 2020, according to their bank details
registered with their Brokerage House (for Shares held in stock exchange), for the
others according to data provided to Banco Bradesco SA - Shareholder Department
and Custody. To shareholders whose registration is outdated or incomplete,
dividends will be credited as from the 3rd business day from the date on which their
registration is regularized at Banco Bradesco SA - Shareholder and Custody
Department, personally, at any branch of Banco Bradesco SA , for clarifications
related to the registration, they can access Bradesco's custody area by phone: 0800701-1616 or E-mail: dac.acecustodia@bradesco.com.br.
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