JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.294.224/0001-65
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE
[Divulgação Imediata]

A JHSF Participações S.A. (JHSF3) (“Companhia”), em complemento ao Fato Relevante divulgado em
27 de fevereiro de 2018, em observância às disposições da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e, ainda, para fins do
disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
informa que, nesta data, foi apresentado pela JHSF Malls S.A. (“Malls”), subsidiária da Companhia, o
atendimento às exigências da CVM para seu respectivo registro de companhia aberta categoria “A”,
nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada. Ainda, foi
protocolado pedido de suspensão temporária do prazo de análise (“Interrupção”) (i) da oferta pública
de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Malls perante a CVM (“Oferta”) e (ii) de
seu processo de adesão ao segmento especial de listagem do Novo Mercado perante a B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão, pelo prazo de até 60 dias úteis.
O pedido de Interrupção da Oferta decorre da necessidade da Companhia e da Malls, junto aos
respectivos credores, terem tempo adicional para avançar e concluir o descruzamento de dívidas e
garantias entre as entidades, necessários para total separação entre ambas entidades, previamente
ao início da Oferta. Nesse interim, a Malls seguirá, dentro dos limites estabelecidos pela
regulamentação em vigor, o processo de aproximação junto ao mercado e aos potenciais
investidores.
A Companhia manterá o mercado atualizado a respeito do registro de companhia aberta da JHSF
Malls e de sua listagem no Novo Mercado, bem como do desenvolvimento da Oferta.

São Paulo, 10 de abril de 2018

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 08,294,224/0001-65
PUBLICLY-HELD COMPANY

NOTICE TO THE MARKET
[Immediate Release]

JHSF Participações SA (JHSF3) ("Company"), in addition to the Material Fact released on February 27,
2018, and in compliance with the provisions of CVM Instruction No. 358 of January 3, 2002, as
amended, and also for the purposes of paragraph 4 of article 157 of Law 6,404, dated December 15,
1976, as amended, hereby informs that, on this date, JHSF Malls SA ("Malls"), a subsidiary of the
Company, filled certain information required by CVM requirements in connection to its registration as
a publicly-held company "A", pursuant to CVM Instruction 480 of December 7, 2009, as amended. In
addition, a request for temporary suspension of the period of analysis ("Interruption") (i) of the public
offering of primary distribution of common shares issued by Malls to the CVM ("Offer") and (ii) to the
special listing segment of the Novo Mercado with B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão, for up to 60 business
days.
The request for Interruption of the Offer arises from the need for the Company and Malls, together
with their respective creditors, to have additional time to proceed and complete the uncrossing of
debts and guarantees between the entities, necessary for total separation between both entities, prior
to the commencement of the Offer. In that period, Malls will continue, within the limits established by
the regulations in force, the process of approximation to the market and to potential investors.
The Company will keep the market up to date regarding JHSF Malls' publicly-listed company and its
listing in the Novo Mercado, as well as the development of the Offer.

São Paulo, April 10, 2018

Thiago Alonso de Oliveira
CEO & IRO

