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FATO RELEVANTE
[Divulgação Imediata]

São Paulo, 19 de abril de 2021. A JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia) (B3: JHSF3), informa
que, seguindo determinação do Governo de São Paulo, todos os Shoppings da Companhia deste Estado
retomaram suas atividades no dia 18 de abril, com isso, todas operações de Shopping Center da Companhia
foram retomadas, ainda com restrições de capacidade e horários de funcionamento.
Para maiores informações e detalhes sobre os horários de funcionamento dos Shopping que operam com
horário reduzido, por favor consultar nos links abaixo:
Shopping Cidade Jardim: https://shoppingcidadejardim.cjfashion.com/
Catarina Fashion Outlet: https://catarinaoutlet.com.br/
CJ Shops Jardins: https://cjshops.cjfashion.com/
BV Market: https://ideiasadman.com.br/fbv/
Shopping Bela Vista: https://www.shoppingbelavista.com.br/
Shopping Ponta Negra: https://shoppingpontanegra.com.br/

É importante ressaltar que o serviço de pick-up continuará, além da operação do e-commerce CJ Fashion.
Adicionalmente, o funcionamento dos Stands de venda dos projetos de incorporação também foi retomado
ontem.
As atividades de Gastronomia retornarão a partir de 24 de abril, para detalhes sobre os horários de
funcionamento de cada operação, por favor consultar em: https://www.fasano.com.br/aberturas.
Assim, a partir de 24 e abril, todas operações da Companhia estarão retomadas.
A área de Relações com Investidores (ri@jhsf.com.br) está à disposição para maiores esclarecimentos e
detalhes sobre essa nova fase.

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente
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Material Fact
[Immediate Release]

São Paulo, April 19, 2021. JHSF Participações SA (“JHSF” or “Company”) (B3: JHSF3), informs that
following the determination of the Government of São Paulo, all of the Company's shopping malls in this state
resumed their activities on April 18, therefore, all of the Company's shopping center operations were resumed,
still with capacity and schedule restrictions.
For more information and details on the operating procedures of the Shopping malls that operate with reduced
reduction, please consult the links below:
Shopping Cidade Jardim: https://shoppingcidadejardim.cjfashion.com/
Catarina Fashion Outlet: https://catarinaoutlet.com.br/
CJ Shops Jardins: https://cjshops.cjfashion.com/
BV Market: https://ideiasadman.com.br/fbv/
Shopping Bela Vista: https://www.shoppingbelavista.com.br/
Shopping Ponta Negra: https://shoppingpontanegra.com.br/
The Pick-up service will continue to operate, in addition to the operation of CJ Fashion e-commerce.
Additionally, the operation of the sales stands for the development projects was also resumed yesterday.
Gastronomy activities will return from April 24, for details on the opening hours of each operation, please
consult at: https://www.fasano.com.br/aberturas.
Thus, as of April 24, all of the Company's operations will be resumed.
The Investor Relations area (ri@jhsf.com.br) is available for further clarification and details on this new phase.

Thiago Alonso de Oliveira
CEO

