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FATO RELEVANTE
São Paulo, 27 de agosto de 2020. A JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”, Ticker B3: JHSF3)
informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou, nos termos do
art. 30, §1º, “b”, da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15 e do artigo 21, inciso XV do Estatuto da
Companhia, programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, até o limite de
28.000.000 de ações ordinárias, que representam, na presente data, 4,0844272051% do total de ações da
Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, e posterior alienação, com a
finalidade de maximizar a geração de valor para os acionistas, que se encerrará em 26 de fevereiro de
2022, conforme detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado na
forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/2009 e divulgado na presente data.
A Companhia tem em circulação, conforme o conceito da Instrução CVM nº 567/15, 285.230.918 ações.
A aquisição dar-se-á a débito da conta de reserva de retenção de lucros registrada no balanço patrimonial
levantado em 30 de junho de 2020. A operação será realizada através de uma ou mais dentre as seguintes
instituições financeiras: BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, XP Investimentos CCTVM
S.A. e Bradesco S.A. CTVM.
Informações adicionais sobre o programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia,
encontram-se disponíveis aos acionistas nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
(www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia (ri.jhsf.com.br).

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor-Presidente
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MATERIAL FACT

São Paulo, August 27, 2020. JHSF Participações S.A. ("JHSF" or "Company", Ticker B3: JHSF3) informs that
its Board of Directors, at a meeting held on this date, approved, in accordance with art. 30, §1, "b", Law
No. 6,404/76, CVM Instruction No. 567/15 and Article 21, item XV of the Company's Bylaws, shares buy
back issued by the Company, up to the limit of 28,000,000 common shares, which represent, at this date,
4.0844272051% of the Company's total shares, for the purpose of cancellation or permanence in treasury,
and subsequent disposal, in order to maximize the generation of value for shareholders, which is closed
on February 26, 2022, as detailed in the Communiqué on Trading of Own Shares, prepared in the form of
Annex 30-XXXVI of CVM Instruction No. 480/2009 and released on this date.
The Company has in circulation, according to the concept of CVM Instruction No. 567/15, 285,230,918
shares. The acquisition will be debit from the profit retention reserve account recorded in the balance
sheet as of June 30, 2020. The transaction will be carried out through one or more of the following
financial institutions: BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, XP Investimentos CCTVM
S.A. and Bradesco S.A. CTVM.
Additional information on the company's own share repurchase program is available to shareholders on
the electronic pages of CVM (www.cvm.gov.br), B3 (www.b3.com.br) and The Company's Investor
Relations (ri.jhsf.com.br).

Thiago Alonso de Oliveira
Chief Executive Officer

