JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.294.224/0001-65
NIRE 35.300.333.578
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
Comissão de Valores Mobiliários
A/C:

Senhora Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerente de Acompanhamento de Empresas 1

Ref.:

Ofício nº 286/2020/CVM/SEP/GEA-1

Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício nº 286/2020/CVM/SEP/GEA-1 abaixo copiado, sobre notícia veiculada em 26.08.2020, no
jornal Correio Braziliense, coluna Mercado S/A, acerca do lançamento de moeda virtual – J Coin – pela JHSF
Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”), a Companhia esclarece o que segue.
Primeiramente, a Companhia destaca que não manteve nenhum contato com o jornal Correio Brasiliense. Com
relação ao teor da mencionada notícia, a Companhia esclarece que o J Coin não possui valor, sendo tão somente
um item de reconhecimento do relacionamento entre a Companhia e alguns de seus clientes. Por exemplo, se
o cliente compra um apartamento da JHSF, recebe J Coins pela transação, que podem ser usados para pagar
uma diária em um hotel administrado pelo grupo, uma conta em um restaurante ou fazer compras nas lojas de
seus shoppings.
Trata-se, portanto, de um programa de fidelidade e recompensa ao cliente e, no entendimento da Companhia,
a informação contida na notícia não configura fato relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358.
Aproveitamos a oportunidade para manifestar apreço pela atenção a esse assunto, e permanecemos à
disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Transcrição do Ofício nº 286/2020/CVM/SEP/GEA-1

Ofício nº 286/2020/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020.
Ao Senhor
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores da
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
Avenida Magalhães de Castro, 4.800 - Torre 3 - 27º andar - Cidade Jardim
São Paulo, SP
CEP: 05502-001
Telefone: (11) 3702-1900
E-mail: ri@jhsf.com.br
c/c: emissores@b3.com.br

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.

Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no jornal Correio Braziliense, coluna Mercado S/A, em que
constam as seguintes afirmações:
A JHSF, dona de shoppings de alto padrão, lançou uma moeda virtual. Trata-se da J Coin, que
pode ser usada em todas as áreas de negócios da empresa, que incluem hotéis, restaurantes e
até um aeroporto. Ao comprar um imóvel da JHSF, o cliente recebe créditos em criptomoedas,
que poderão ser usados para pagar diárias de hotéis do grupo.
2. Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. esclareça se a notícia é verídica, e, caso afirmativo, explique
os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras informações
consideradas importantes sobre o tema.
3. Cabe ressaltar que pelo art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor de Relações com Investidores
divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
4. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado ao Mercado, tipo:
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir
a transcrição deste ofício. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao

Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante,
nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
5. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas atribuições legais
e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução CVM nº 608/19, caberá a
determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras
sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por
e-mail, até 31.08.2020, não obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Nilza Maria Silva de Oliveira, Gerente, em 28/08/2020, às 12:56, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode
ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 1085874 e
o código CRC 78056606. This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 1085874 and the "Código
CRC" 78056606.

