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FATO RELEVANTE

A Natura &Co Holding S.A. (B3: NTCO3; NYSE: NTCO) ("Companhia"), em atendimento
ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, informa que sua subsidiária Avon, após sofrer o
incidente cibernético comunicado no Fato Relevante de 9 de junho de 2020, está planejando
reiniciar alguns dos seus sistemas afetados nos mercados impactados ao longo da próxima
semana. A Avon está continuando a investigação e avaliando a extensão do incidente, incluindo
o potencial comprometimento de dados pessoais. Entretanto, neste momento ainda não antecipa
que seja provável que detalhes de cartão de crédito tenham sido afetados, tendo em vista que
seu principal website de e-commerce não armazena essas informações.
São Paulo, 12 de junho de 2020.

Viviane Behar de Castro
Diretora de Relações com Investidores

Aviso Legal
Este Fato Relevante contém declarações prospectivas. Tais declarações não constituem fatos
históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da administração da Companhia. As
palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta",
"almeja" e termos similares escritos identificam afirmações que, necessariamente, envolvem
riscos conhecidos e desconhecidos. Os riscos conhecidos incluem incertezas como, dentre
outras, o impacto da competitividade de preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado,
transições de produtos da Companhia e seus concorrentes, aprovação regulamentar, variação
cambial, dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos.
Este Fato Relevante se encontra atualizado até a presente data e a Companhia não se obriga
a atualizá-lo mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

JUR_SP - 37079920v2 - 2324006.455314

NATURA &CO HOLDING S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ/ME No. 32.785.497/0001-97
NIRE 35.300.531.582

MATERIAL FACT

Natura &Co Holding S.A. (B3: NTCO3; NYSE: NTCO) (“Company”) ”), in compliance with
CVM Instruction 358/2002, informs that its subsidiary Avon, after suffering the cyber incident
communicated on the June 9, 2020 Material Fact, is planning to restart some of its affected
systems in the impacted markets throughout the course of next week. Avon is continuing the
investigation to determine the extent of the incident, including potential compromised personal
data. Nevertheless, at this point it does not anticipate that credit card details were likely affected,
as its main ecommerce website does not store that information.

São Paulo, June 12, 2020.
Viviane Behar de Castro
Investor Relations Officer

Legal Disclaimer
This Material Fact contains forward-looking statements. These forward-looking statements are
not historical fact, but rather reflect the wishes and expectations of Natura’s management.
Words such as "anticipate," "wish," "expect," "foresee," "intend," "plan," "predict," "project,"
"desire" and similar terms identify statements that necessarily involve known and unknown
risks. Known risks include uncertainties that are not limited to the impact of price and product
competitiveness, the acceptance of products by the market, the transitions of the Company’s
products and those of its competitors, regulatory approval, currency fluctuations, supply and
production difficulties and changes in product sales, among other risks. This Material Fact is
updated up to the present date and Company does not undertake to update it in the event of new
information and/or future events.

