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COMUNICADO AO MERCADO
REDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE PELO BTG PACTUAL WM
A JHSF Participações S.A. comunica que recebeu, no dia 03 de julho de 2019,
correspondência do BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de administrador
de carteira, informando que em 28 de junho de 2019 os fundos por ele geridos reduziram a
respectiva participação no capital da Companhia para 26.463.347 (vinte e seis milhões,
quatrocentas e sessenta e três mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias,
representando, aproximadamente, 4,99% do total de ações emitidas pela Companhia.
O BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. declarou, ainda, que (i) a posição acionária tem
por objetivo a mera realização de operações financeiras, (ii) não objetiva alterar a composição
do controle ou da estrutura administrativa da Companhia, (iii) não tem o objetivo de atingir
qualquer participação acionária em particular, (iv) não possui outros valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, e (v) não firmou qualquer
acordo ou contrato regulando o exercício do direito a voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia.

São Paulo, 05 de julho de 2019.

JHSF Participações S.A.
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
DECREASE OF RELEVANT SHAREHOLDING POSITION BY BTG PACTUAL WM
JHSF Participações SA hereby announces that on July 3, 2019, it received a disclosure letter
from BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda., as portfolio manager, notifying that on June
28, 2019 the funds managed by it decreased their position to 26,463,347 (twenty six million, four
hundred and sixty three thousand, three hundred and forty seven) common shares,
representing, approximately, 4,99% of the total shares issued by the Company.
BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda., also stated that (i) the purpose of the shareholding
position is strictly for execution of financial transactions, (ii) does not aim to change the
composition of the Company's control or administrative structure, (iii) does not have the objective
of achieving any particular equity interest, (iv) does not have other securities and derivative
financial instruments referenced in such shares, and (v) has not entered into any agreement or
contract regulating the exercise of voting rights or the purchase and sale of securities issued by
the Company.

São Paulo, July 05, 2019.

JHSF Participações S.A
Thiago Alonso de Oliveira
CEO & IRO

