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FATO RELEVANTE
[DIVULGAÇÃO IMEDIATA]
A JHSF Participações S.A. informa que neste momento de atenção e preocupação com a evolução
do COVID-19, ativou o Comitê Executivo de Gestão, que reúne-se, no mínimo, diariamente para
analisar a evolução das orientações das autoridades e as necessidades de ajustes operacionais
focando em ações para minimizar a disseminação do vírus, em prol da segurança dos clientes,
colaboradores e parceiros e de reforço da gestão do dia-a-dia dos negócios.
De forma geral, as medidas implementadas focam na intensificação dos protocolos de higiene e
limpeza nas dependências que desenvolvemos nossas atividades; manutenção das atividades
operacionais em níveis necessários para atender com segurança os clientes e colaboradores e
adoção do regime de trabalho a distância (home office) para os funcionários administrativos, e;
cancelamento de todas as viagens e substituição de reuniões presenciais por ligações telefônicas
ou por vídeo conferência.
Na frente operacional, as unidades de negócios foram orientadas a adaptar as operações de
forma a priorizar a saúde das pessoas envolvidas bem como os compromissos empresariais.
Renda Recorrente
Shoppings: flexibilização do horário de funcionamento para os lojistas com a manutenção das
atividades de restaurantes (inclusive para pick-up) e farmácias; ampliação das operações do ecommerce CJ Fashion para atender os lojistas e clientes com solução de entregas.
Varejo: manutenção das lojas em funcionamento, através de horários reduzidos com constante
orientação aos protocolos de saúde e higiene.
Hospitalidade e Gastronomia
Hotéis: Manutenção de constante comunicação com autoridades de cada local onde operamos
com adaptação ao fluxo e diretrizes das autoridades no que diz respeito ao funcionamento.
Restaurantes: Manutenção de constante comunicação com autoridades de cada local onde
operamos restaurantes, seguindo diretrizes especificas de cada cidade e estado. As medidas até
o momento, no geral, preservam as operações com horários flexibilizados. Foi instituído sistema
de preservação da distância social resultando na redução de capacidade total de lugares em
algumas unidades, bem como reforço dos padrões de higiene.

Incorporadora
Produtos em Estoques: manutenção das atividades em stands de vendas e atendimento a
clientes com reforço dos protocolos de saúde e higiene. A demanda se mantem dentro de
padrões normais.
Projetos em Obra: Não estão previstas alterações significativas aos cronogramas de obras de
empreendimentos em construção e seguimos agindo de acordo com diretrizes de autoridades
locais.

Aeroporto Executivo
As atividades estão mantidas com reforço dos protocolos de saúde e higiene.

A Administração da JHSF seguirá atenta às orientações das autoridades de Saúde Pública com
responsabilidade, consciência, empatia e cuidado, e está comprometida em dar sua contribuição
para o restabelecimento do ambiente saudável e seguro para todos.

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

A Administração faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas.
Tais declarações têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que
a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações
sobre suas intenções, estimativas ou expectativas atuais. As ressalvas com relação a declarações
e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais
possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as
palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja",
"estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são
garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a
eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não.
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Material Fact
[Immediate Release]
JHSF Participações SA informs that, at this moment of attention and concern with the progress
of COVID-19, activated the Executive Management Committee, which meets, at least, daily to
analyze the new authorities' guidelines and the necessity of operational adjusts, focusing on
actions to minimize the spread of the virus, increasing the safety of clients, employees and
partners and reinforcing the day-to-day business management.
In general, the measures implemented focus on intensifying hygiene and cleaning protocols in
the premises where we carry out our activities; maintenance of operational activities at the
necessary levels to safely serve clients and the adoption of home office regime for administrative
employees, and; cancellation of all trips and replacement of face-to-face meetings with phone
calls or video conferencing.
On the operational front, the business units were instructed to adapt operations in order to
prioritize the health of the people involved, as well as, business commitments.
Recurring Income
Shopping malls: flexibility of opening hours for tenants with the maintenance of activities in
restaurants (including pick-up) and drugstores; expansion of CJ Fashion e-commerce operations
to serve retailers and clients with deliveries solution.
Retail: maintenance of stores in operation, through reduced hours with constant guidance to
health and hygiene protocols.
Hospitality and Gastronomy
Hotels: maintenance of constant communication with the authorities of each location where we
operate with adaptation to the flow and guidelines of the authorities with regard to operation.
Restaurants: maintenance of constant communication with the authorities of each location
where we operate restaurants, following specific guidelines for each city and state. The measures
so far, in general, preserve operations with flexible opening hours. A system was established to
preserve social distance, resulting in a reduction in the total capacity of places in some units, as
well as reinforcement of hygiene standards.

Real Estate
Inventories: maintenance of activities in sales stands and client service with reinforcement of
health and hygiene protocols. Demand remains within normal standards.
Launches: no material changes are foreseen in the construction schedules for projects under
construction and we continue to act in accordance with guidelines from local authorities.

Executive Airport
Maintenance of the activities with reinforcement of health and hygiene protocols.

JHSF Management will follow the guidelines of the Public Health authorities with responsibility,
awareness, empathy and care, and it is committed to contribute to the restoration of a healthy
and safe environment for all.

Thiago Alonso de Oliveira
CEO and IRO

Management makes forward-looking statements concerning future events that are subject to risks and
uncertainties. These statements are based on its beliefs and assumptions and on information currently
available to the Company. Forward-looking statements include statements regarding JHSF’s intention,
estimates or current expectations or those of its Board of Directors or Executive Officers. Forward-looking
statements also include information concerning the Company’s possible or presumed future operating
results, as well as statements preceded by, followed by, or including the words “believes”, “may”, “will”,
“continues”, “expects”, “envisages”, “intends”, “plans”, “estimates” or similar expressions.

