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FATO RELEVANTE
JSL S.A. (“Companhia”), em observância às disposições da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”), e para fins do disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e ainda, em linha com o fato relevante previamente
divulgado no dia 22 de fevereiro de 2019, vem a público informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi apresentado, nesta data, pedido de registro da oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Vamos Locação de
Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. (“Vamos”), controlada da Companhia, a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM
400 e demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação
das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Vamos realizada nesta data,
conjuntamente com o pedido de registro de companhia aberta da Vamos junto à CVM e com
a submissão do pedido de adesão da Vamos ao segmento especial de listagem do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
A participação da Companhia na Oferta, mediante a alienação de ações de emissão da
Vamos que sejam de sua titularidade, foi também aprovada na presente data em Reunião do
Conselho de Administração da Companhia. Serão oportunamente fixados pelo Conselho de
Administração da Companhia: (a) a quantidade de ações a serem por ela alienadas no
âmbito da Oferta; e (b) o preço de venda das ações, conforme venha a ser acordado na data
de precificação da Oferta, após a apuração do resultado do procedimento de coleta de
intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no
exterior, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400
(bookbuilding). A Oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de
mercado.
A Companhia manterá o mercado atualizado a respeito dos desenvolvimentos relacionados à
Oferta.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em
vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta das ações. Não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2019
Denys Marc Ferrez
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
JSL S.A. (“Company”), pursuant to provisions of Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
Instruction 358, dated January 3, 2002, as amended, CVM Instruction 400, dated December
29, 2003, as (“CVM Instruction 400”), Paragraph 4 of Article 157 of Law 6.404, dated
December 15, 1976, as amended, and, in line with the previous material fact issued on
February 22, 2019, hereby announces to shareholders and the market in general that it has
filed, on this date, the request for the IPO of primary and secondary common shares issued
by the Company’s subsidiary Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
(“Vamos”), to be held in the Brazilian non-organized over-the-counter market, pursuant to
CVM Instruction 400 and other applicable legal provisions, under the coordination of financial
institutions that are part of the securities distribution system, including overseas placement
efforts for the Shares (“Offering”).
The Offering was approved at the Extraordinary Shareholders' Meeting held on this date, in
which the Company also filed requests with the CVM for the registration of Vamos as a
publicly held company and its admission to the special listing segment of B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão.
The Company's participation in the Offering, with the sale of shares it holds in Vamos, was
also approved on this date at a meeting held by the Company's Board of Directors. The
Company’s Board of Directors shall duly establish: (a) the number of shares to be sold by the
Company within the scope of the Offering; and (b) the sale price per share to be agreed
upon at the Offering’s pricing date after the result of the bookbuilding process with
institutional investors, to be held in Brazil and overseas pursuant to Article 44 of CVM
Instruction 400. The Offering is subject to the granting of registrations by the CVM and
market conditions.
The Company will maintain the market informed on all developments related to the Offering.
This material fact is for information purposes only, under the terms of the legislation in force,
and should not be considered as an announcement for the equity offering. The Offering, or
shares, will not be registered at any agency or capital market regulatory body of any other
country, except with the registration at CVM in Brazil.
São Paulo, February 25, 2019
Denys Marc Ferrez
Investor Relations Officer

