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Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”) (ticker: JHSF3), informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, conforme deliberado em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia realizada nesta data, às 9h, bem
como deliberado em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) da Companhia,
também realizada nesta data, às 11h, foi aprovado o pagamento aos Acionistas do
dividendo mínimo obrigatório relativo ao referido exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, no montante total de R$ 61.377.768,00, correspondente ao valor de
R$ 0,1164148297 por ação (ON).
Estes dividendos terão como base acionária para pagamento a data de 03 de abril de
2019, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de
04 de abril de 2019, conforme regra constante do Ofício nº 198/2016, de 12/05/2016,
emitido pela Diretoria de Regulação de Emissores da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”).
Os acionistas terão seus créditos disponíveis a partir de 11 de abril de 2019, de acordo
com sua conta corrente e domicílio bancário fornecidos ao Banco Bradesco S.A. Departamento de Acionista e Custódia. Aos acionistas cujo cadastro esteja
desatualizado, ou seja, que não contém a inscrição do número de CPF/CNPJ ou
indicação de Banco/Agência e Conta Corrente, os dividendos serão creditados a partir
do 3º dia útil contado da data da efetivação da regularização de seu cadastro junto ao
Banco Bradesco S.A. - Departamento de Acionista e Custódia, pessoalmente, em
qualquer agência do Banco Bradesco S.A. Os acionistas usuários do serviço de custódia
fiduciária de ações terão seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados
pela B3.

São Paulo - SP, 29 de março de 2019.

JHSF Participações S.A.
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

NOTICE TO SHAREHOLDERS
PAYMENT OF DIVIDENDS

JHSF Participações SA ("JHSF" or "Company") (ticker: JHSF3) hereby informs its
shareholders and the market in general that, as resolved at the Company's Ordinary and
Extraordinary General Meeting ("AGOE") held today, 9:00 am, as well as deliberated at a
meeting of the Company's Board of Directors ("RCA"), also held on this date at 11:00 a.m.,
the payment to the Shareholders of the minimum mandatory dividend related to the fiscal year
ended December 31, 2018, in the total amount of R$61,377,768.00, corresponding to the
amount of R$ 0.11164148297 per share (ON).
These dividends will be based on shares for payment on April 3, 2019, and the Company's
shares will be traded "ex-dividends" as from April 04, 2019, according to the rule contained in
Official Letter No. 198/2016, of 05/12/2016, issued by B3 SA - Brazil, Stock Exchange,
Counter ("B3").
Shareholders will have their credits available as of April 11, 2019, according to their current
account and bank domicile provided to Banco Bradesco S.A. - Shareholder and Custody
Department. Shareholders whose records are outdated, without the CPF / CNPJ number or
Bank/Agency and Current Account, the dividends will be credited as of the 3rd business day
counted from the effective date of the regularization of their register with Banco Bradesco SA,
personally, in any branch of Banco Bradesco SA Shareholders with fiduciary custody service
will have their dividends credited according to the procedures adopted by B3.

São Paulo, March 29, 2019.

JHSF Participações S.A.
Thiago Alonso de Oliveira
Chief Executive Office & Investor Relations Officer

