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FATO RELEVANTE
A JHSF Participações S.A. (“JHSF3” ou “Companhia”), informa ao mercado que na data
de hoje realizou Reunião do Conselho de Administração que aprovou a emissão de
“Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser
Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da
JHSF Participações S.A.”, a ser adquirido pela True Securitizadora S.A., no montante de até
R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), com remuneração anual equivalente a
CDI+1,55% (um virgula cinquenta e cinco por cento) e pelo prazo total de até 6 anos (as
“Debêntures”).
As Debêntures serão utilizadas para lastrear emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“CRIs”), cuja liquidação deverá ocorrer nos próximos dias, havendo garantia
firme de subscrição para a totalidade dos CRIs.
Com a conclusão dessa transação, a Companhia antecipa, em relação a sua dívida
consolidada, que haverá (i) redução do custo médio ponderado da dívida, resultando em
economia de spread da ordem de R$ 6 milhões/ano, (ii) alongamento do prazo médio do
seu endividamento consolidado, e (iii) não haverá alteração do endividamento líquido.
A Companhia manterá seus acionistas e o Mercado atualizados quanto a conclusão da
emissão dos CRIs.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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PUBLICLY-HELD COMPANY

MATERIAL FACT
DEBENTURES ISSUANCE

JHSF Participações S.A. ("JHSF3" or "Company"), informs the market that today it held a
Meeting of the Board of Directors that approved the issuance of Non-Convertible Debentures,
to be acquired by True Securitizadora S.A., in the amount of up to R$300,000,000 (three
hundred million reais) with annual cost equivalent to CDI+1.55% (one hundred and fifty-five
bps) for the total term of up to 6 years (the "Debentures").
The Debentures will be used to support the issuance of Certificates of Real Estate
Receivables ("CRIs"), which settlement should take place in the coming days, with a firm
guarantee of subscription for all CRIs.
With the conclusion of this transaction, the Company anticipates, in relation to its
consolidated debt, that there will be (i) a reduction in the weighted average cost of debt,
resulting in spread savings of around R$6 million/year, (ii) stretching the average term of its
consolidated debt, and (iii) there will be no change in net indebtedness.
Company will keep its shareholders and the Market updated on the conclusion of the CRIs
issuance.
São Paulo, April 14th, 2020

Thiago Alonso de Oliveira
CEO & IRO
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