JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.294.224/0001-65
NIRE 35.300.333.578

COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 24 de agosto de 2020. A JHSF Participações S.A. (“Companhia”), tendo em vista as informações
publicadas hoje no jornal Valor no artigo “EY alertou JHSF sobre operações com controlador”, comunica a
seus acionistas e ao mercado em geral que a EY, empresa de auditoria independente desde 2017, emitiu
pareceres sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia sem ressalva para os exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.
A Companhia está trabalhando na implementação de um plano eficaz de ação para aprimorar ainda mais
seus controles internos e políticas corporativas para (i) sanar as eventuais deficiências nas aprovações de
transações com partes relacionadas e (ii) assegurar que os requerimentos estabelecidos no estatuto social e
na política de alçadas de aprovações sejam atendidos e cumpridos, conforme recomendações da EY, auditor
independente da Companhia desde 2017, integralmente divulgadas pela Companhia no item 5.3 do
Formulário de Referência de 2020.
Desde o recebimento da avaliação da EY, a Companhia reforçou seus controles para obter aprovações de
transações com partes relacionadas antes da respectiva efetivação, observando as alçadas do conselho de
administração e da diretoria, conforme previsto no estatuto social e na sua Política para Transações com
Partes Relacionadas.
Destacamos que os pagamentos apontados pela EY como não tendo seguido os fluxos de aprovações da
Companhia foram realizados com base em operações societárias, obrigações e transações imobiliárias
legitimas, respeitando o interesse da Companhia e em condições de mercado, tendo sido revistos pelo
comitê de auditoria estatutário da Companhia e posteriormente aprovados pelo Conselho de Administração.
A Companhia nas últimas semanas observou movimentações atípicas com suas ações e manteve contatos
com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e com a B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sobre operações que
possam, artificialmente, gerar impactos em suas ações.
A Companhia informa que, até esta data, não tomou oficialmente ciência da suposta denúncia anônima
veiculada pela mídia, seja diretamente por seus canais de relações com investidores, seja pela CVM.
A Companhia continuará a manter seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos
relevantes relacionados aos temas aqui tratados.

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente
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NOTICE TO THE MARKET

São Paulo, August 24, 2020. JHSF Participações S.A. ("Company"), in the context of information published
today in the newspaper Valor in the article "EY warned JHSF about operations with controlling shareholder",
informs its shareholders and the market in general that EY, the Company's independent auditor since 2017,
issued opinions on the Company's Financial Statements without reservation for the fiscal years ended
December 31, 2017, 2018 and 2019.
The Company is working on the implementation of an effective action plan to further improve its internal
controls and corporate policies to (i) remedy any deficiencies in the approval of transactions with related
parties and (ii) ensure that the requirements established in the bylaws and policy of approvals are met as
recommended by EY, fully disclosed by the Company in item 5.3 of the 2020 Reference Form.
Since receiving EY's assessment, the Company has strengthened its controls to obtain approvals of
transactions with related parties prior to its implementation, observing the provisions of the board of
directors and the officers, as provided for in the bylaws and in its Policy for Transactions with Related Parties.
We highlight that the payments pointed out by EY as not having followed the Company's approval flows were
made based on corporate transactions, obligations and legitimate real estate transactions, respecting the
Interest of the Company and under market conditions, having been reviewed by the Company's statutory
audit committee and subsequently approved by the Board of Directors.
The Company in recent weeks has observed atypical transactions with its shares and has maintained contacts
with the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) and B3 on transactions that can artificially
generate impacts on its shares.
The Company informs that, to date, it has not officially become aware of the alleged anonymous complaint
reported by the media, either directly through its investor relations channels or by CVM.
The Company will continue to keep its shareholders and the market informed about the relevant
developments related to the topics discussed herein.

Thiago Alonso de Oliveira
CEO

