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FATO RELEVANTE
NOTÍCIA VEICULADA NA IMPRENSA

A JSL S.A. (“JSL” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento
com o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, e no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, vem apresentar aos seus acionistas e ao mercado em geral
esclarecimentos em razão de notícia veiculada, nesta data, no jornal “Valor Econômico”
sobre possível emissão de títulos no mercado internacional pela Companhia.
A Companhia confirma que se encontra em fase avançada de avaliação e estudo sobre a
viabilidade de captação de recursos no mercado internacional, por meio da emissão de
títulos de dívida (bonds). Entretanto, a Companhia ressalta que a efetiva realização de tal
operação está sujeita a diversos fatores, dentre os quais, às condições de mercado e à
conclusão da análise e definição por sua administração, não tendo ocorrido, até a presente
data, qualquer aprovação societária nesse sentido.
A Companhia reitera que, como parte de sua estratégia de financiamento de suas atividades
e administração do perfil de seu endividamento, mantém-se constantemente preparada para
aproveitar oportunidades de mercado para captação de recursos, seja no mercado local ou
internacional.
Por fim, a Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer questões relacionadas
à operação acima mencionada, quando e se aplicável, nos termos da legislação e normas
vigentes.
São Paulo, 05 de janeiro de 2018.

Denys Marc Ferrez
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
NEWS IN THE MEDIA

JSL S.A. (“JSL” or “Company”), a publicly-held company, pursuant to Instruction 358 of the
Brazilian Securities and Exchange Commission, of January 3, 2002, as amended, and article
157, paragraph 4, of Law 6,404, of December 15, 1976, as amended, hereby provides
clarifications to its shareholders and the market in general on the news article published in
Valor Econômico newspaper, on this date, about a possible issue of bonds in the
international market by the Company.
The Company confirms that it is considering raising capital through a bond issue in the
international market and that it is in the advanced stages of the related evaluation and
feasibility study. However, the Company points out that the actual completion of the
transaction is dependent upon several factors, including market conditions, the conclusion of
the analysis and management’s decision, and that the Company does not yet have corporate
approval for the transaction.
The Company reiterates that, as part of its strategy to fund its activities and manage its debt
profile, it is always prepared to seize funding opportunities, either in the local or in the
international market.
Finally, the Company will keep the market informed about any developments related to the
above transaction, if and when applicable, pursuant to the current legislation and
regulations.
São Paulo, January 5, 2018.

Denys Marc Ferrez

Investor Relations Officer
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