JSL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n° 52.548.435/0001-79
NIRE 35.300.362.683

FATO RELEVANTE

São Paulo, 29 de abril de 2019 – A JSL S.A. (“Companhia”), em atenção ao disposto no parágrafo 4º do
artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da CVM nº 358/02 e, ainda, em linha com o fato relevante
previamente divulgado no dia 25 de fevereiro de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o Conselho de Administração da Companhia, sem prejuízo de seu registro de companhia aberta perante
a CVM, optou por cancelar a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
emissão de sua subsidiária, VAMOS Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
(“VAMOS”), em virtude das condições de mercado que afetaram a operação durante o processo, embora
tenhamos, com satisfação, conquistado o interesse e a confiança de investidores de alta qualidade,
relevantes e de longo prazo.
A Companhia reafirma que o plano de desenvolvimento dos negócios da JSL e de suas controladas está
mantido, dada sua independência em relação à referida oferta.
O Grupo JSL segue sua trajetória de forma sustentável, com foco na perpetuação de todas as suas
empresas e na geração de valor para nossos acionistas.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

Denys Marc Ferrez
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

São Paulo, April 29, 2019 – JSL S.A. (“Company”), pursuant to Article 157, Paragraph 4, of Law 6.404/76
and CVM Instruction 358/02, and, in line with the material fact released on February 25, 2019, hereby
informs its shareholders and the market in general that the Company’s Board of Directors decided to cancel,
without prejudice to being registered as a publicly-held company with the CVM, the IPO of primary and
secondary common shares issued by its subsidiary VAMOS Locação de Caminhões, Máquinas e
Equipamentos S.A. (“VAMOS”) due to market conditions that affected the transaction during the process,
albeit we were honored to have received a great deal of interest and confidence from relevant, long-term
and high-quality investors.
The Company reaffirms that its business development plans for JSL and its subsidiaries are maintained,
given that such plans did not rely on the execution of the IPO.
Group JSL is confident that it will continue its trajectory in a sustainable manner, focused on the
perpetuation of all its companies and on generating value to shareholders.

São Paulo, April 29, 2019.

Denys Marc Ferrez
Investor Relations Officer

