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FATO RELEVANTE
A Natura Cosméticos S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada pelo seu Conselho de Administração, em
reunião realizada em 18 de janeiro de 2018, a emissão no mercado de capitais internacional de
títulos representativos de dívida da companhia ("Notes"), cujos termos e condições finais serão
definidos conforme condições de mercado, no valor total de até US$1.150.000.000,00 (um bilhão,
cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos).
As Notes não foram e não serão objeto de registro nos termos do U.S. Securities Act de 1933,
conforme alterado ("Securities Act"), e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos
da América ou para pessoas norte-americanas sem o devido registro ou uma isenção de registro
aplicável, exceto para investidores institucionais qualificados com base na exceção prevista na
Rule 144A do Securities Act. As Notes poderão ser ofertadas para determinadas pessoas não norteamericanas, exceto nos Estados Unidos e no Brasil, nos termos da Regulation S do Securities Act.
As Notes não foram e não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários.
Os recursos captados por meio da emissão das Notes serão utilizados para repagamento de parte
da dívida da Companhia decorrente da 3ª (terceira) emissão de 74 (setenta e quatro) notas
promissórias comerciais, em série única, no valor total de R$3.700.000.000,00 (três bilhões e
setecentos milhões de reais), as quais foram emitidas para financiar a aquisição da The Body Shop
International Limited.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não constitui uma oferta nem uma
solicitação de oferta para aquisição das Notes, e não deverá haver qualquer venda das Notes em
qualquer estado ou jurisdição na qual esta oferta seja proibida, de acordo com a legislação e
regulamentação daquele estado ou jurisdição.
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