JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.294.224/0001-65
COMPANHIA ABERTA
(ticker: JHSF3)
AVISO AOS ACIONISTAS
A JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. (“JHSF” ou “Companhia”), nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 480 (“ICVM 480”), de 07 de dezembro de 2009, conforme
alterada, avisa aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da
Companhia aprovou, em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2019, um aumento de Capital
Social dentro do limite de capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, com a
emissão de novas ações, destinadas exclusivamente a atender ao exercício de opções de
compra nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações – ARR da Companhia (“Plano do
Opção de Compra”), conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02
de setembro de 2015, bem como em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 15
de agosto de 2016 e em 07 de dezembro de 2017.
Foi aprovada a emissão de 849.406 (oitocentas e quarenta e nove mil, quatrocentas e seis) novas
ações ordinárias, no montante total R$ 1.540.252,44 (um milhão, quinhentos e quarenta mil,
duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). O capital social da Companhia
passará, portanto, dos atuais R$ 916.462.896,64 (novecentos e dezesseis milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro
centavos) dividido em 526.383.839 (quinhentos e vinte e seis milhões, trezentas e oitenta e três
mil, oitocentas e trinta e nove) ações ordinárias PARA R$ 918.003.149,08 (novecentos e dezoito
milhões, três mil, cento e quarenta e nove reais e oito centavos) dividido em 527.233.245
(quinhentas e vinte e sete milhões, duzentas e trinta e três mil, duzentas e quarenta e cinco)
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, sendo que o percentual de diluição potencial
resultante da emissão é de 0,1613663%.
Em cumprimento ao Artigo 30, XXXII, bem como do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº
480/2009 (“ICVM 480”), a Companhia apresenta as informações conforme documento que segue
como anexo.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2019.

______________________________________________
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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ANEXO 30-XXXII ICVM 480
Aumento de Capital decorrente do Plano do Opção de Compra de Ações da Companhia
A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 02 de

I

Data da assembleia geral de
acionistas em que o plano de
opção foi aprovado.

setembro de 2015 deliberou, dentre outras, sobre a aprovação do
Plano de Opção de Compra de Ações – ARR da Companhia (“Plano
do Opção de Compra”). Os Programas Específicos da Companhia
(“Programas Específicos”) foram aprovados pelo Conselho de
Administração em reuniões realizadas em 15 de agosto de 2016 e em
07 de dezembro de 2017. As ações emitidas dentro do limite do capital
autorizado para fazer face ao Plano de Opção de Compra.
Aumento de capital no montante total de R$ 1.540.252,44 (um milhão,
quinhentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos), passando dos atuais R$ 916.462.896,64
(novecentos e dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil,

II

Valor do aumento de capital e

oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)
dividido em 526.383.839 (quinhentos e vinte e seis milhões, trezentas

do novo capital social.

e oitenta e três mil, oitocentas e trinta e nove) ações ordinárias PARA
R$ 918.003.149,08 (novecentos e dezoito milhões, três mil, cento e
quarenta e nove reais e oito centavos) dividido em 527.233.245
(quinhentas e vinte e sete milhões, duzentas e trinta e três mil,
duzentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal.
Emissão de 849.406 (oitocentas e quarenta e nove mil, quatrocentas
e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo que
as Ações serão integralizadas em até 10 (dez) dias contados da data
do aumento pelos Participantes Elegíveis, em moeda corrente
nacional. As ações ordinárias emitidas conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos e vantagens conferidos às ações de mesma espécie,

III

Número de ações emitidas de

sendo que terão as mesmas características, condições, direitos e

cada espécie e classe

vantagens das ações já existentes, ora em circulação, inclusive
recebimento integral de dividendos e juros sobre capital próprio que
vierem a ser deliberados pela Companhia, conforme deliberado pelo
Conselho de Administração em 04/02/2019 e de acordo com o
estabelecido nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e no Estatuto
Social da Companhia.
Emissão de 849.406 ações ("Ações"), sendo: i) 649.406

ações

correspondentes ao 13º Exercício (“13º Exercício”), aprovado pela
IV

Preço de emissão das novas

Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de agosto de

ações

2016, ao preço de exercício correspondente a R$ 1,60 (um real e
sessenta centavos) por ação, atualizado monetariamente pela
variação positiva do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor
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Amplo, totalizando nesta data o valor de R$ 1, , perfazendo o valor de
R$ 1.123.791,24, bem como, ii) 200.000 ações correspondentes ao
14º Exercício (“14º Exercício”), aprovado pela Reunião do Conselho
de Administração realizada em 07 de dezembro de 2017, ao preço de
exercício correspondente a R$ 2,00 (dois reais) por ação atualizado
monetariamente pela variação positiva do IPCA – Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo, totalizando nesta data o valor de R$
2,082306, perfazendo o valor de R$ 416.461,20. Diante deste cenário
o aumento do capital social total da Companhia foi no valor de R$
1.540.252,44, exclusivamente destinados a atender ao 13º e 14º
Exercícios, mediante a utilização do capital autorizado, conforme
previsto no parágrafo 3º do artigo 6º do Estatuto Social, passando o
Capital Social da Companhia dos atuais R$ 916.462.896,64 dividido
em 526.383.839 ações ordinárias PARA R$ 918.003.149,08 dividido
em 527.233.245 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Cotação de cada uma das
espécies e classes de ações
V

do emissor nos mercados em
que são negociadas,
identificando:
Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
Mínima: R$ 1,07/ação
Média: R$ 1,44/ação
Máxima: R$ 1,96/ação

Cotação mínima, média e
a)

máxima de cada ano, nos
últimos 3 (três) anos;

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Mínima: R$ 1,44/ação
Média: R$ 2,13/ação
Máxima: R$ 2,94/ação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Mínima: R$ 1,03/ação
Média: R$ 1,49/ação
Máxima: R$ 2,05/ação
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Trimestre encerrado em 31/03/2017
Mínima: R$ 1,44/ação
Média: R$ 2,30/ação
Máxima: R$ 2,94/ação
Trimestre encerrado em 30/06/2017
Mínima: R$ 1,89/ação
Média: R$ 2,23/ação
Máxima: R$ 2,65/ação
Trimestre encerrado em 30/09/2017
Mínima: R$ 1,78/ação
Média: R$ 1,97/ação
Máxima: R$ 2,43/ação
Trimestre encerrado em 31/12/2017
Mínima: R$ 1,66/ação

b)

Cotação mínima, média e
máxima de cada trimestre,
nos últimos 2 (dois) anos;

Média: R$ 2,00/ação
Máxima: R$ 2,37/ação
Trimestre encerrado em 31/03/2018
Mínima: R$ 1,55/ação
Média: R$ 1,83/ação
Máxima: R$ 2,05/ação
Trimestre encerrado em 30/06/2018
Mínima: R$ 1,03/ação
Média: R$ 1,37/ação
Máxima: R$ 1,73/ação
Trimestre encerrado em 30/09/2018
Mínima: R$ 1,06/ação
Média: R$ 1,14/ação
Máxima: R$ 1,25/ação
Trimestre encerrado em 31/12/2018
Mínima: R$ 1,14/ação
Média: R$ 1,66/ação
Máxima: R$ 2,04/ação
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Período de 05/08/2018 a 05/09/2018
Mínima: R$ 1,12/ação
Média: R$ 1,17/ação
Máxima: R$ 1,25/ação
Período de 05/09/2018 a 05/10/2018
Mínima: R$ 1,08/ação
Média: R$ 1,13/ação
Máxima: R$ 1,21/ação
Período de 05/10/2018 a 05/11/2018
Mínima: R$ 1,24/ação
Média: R$ 1,48/ação
Máxima: R$ 1,66/ação
c)

Cotação mínima, média e
máxima de cada mês, nos
últimos 6 (seis) meses; e
Período de 05/11/2018 a 05/12/2018
Mínima: R$ 1,48/ação
Média: R$ 1,75/ação
Máxima: R$ 1,94/ação
Período de 05/12/2018 a 05/01/2019
Mínima: R$ 1,76/ação
Média: R$ 1,93/ação
Máxima: R$ 2,04/ação
Período de 05/01/2019 a 05/02/2019
Mínima: R$ 1,87/ação
Média: R$ 1,93/ação
Máxima: R$ 2,10/ação
Período de 07/11/2018 a 05/02/2019

d)

Cotação média nos últimos

Mínima: R$ 1,48/ação

90 (noventa) dias.

Média: R$ 1,87/ação
Máxima: R$ 2,10/ação

Percentual
VI

potencial

de

diluição

resultante

da

0,1613663%.

emissão.
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