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CNPJ/MF 08.294.224/0001-65
NIRE 35.300.333.578
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
[Divulgação imediata]

JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”) informa que seu Conselho de Administração aprovou, em
reunião realizada nesta data, (i) o cancelamento do saldo das ações mantidas em tesouraria e (ii) novo programa
de recompra de ações de sua própria emissão.
Assim, foi cancelado nessa data o montante total de 2.800.000 (dois milhões e oitocentos mil) ações ordinárias de
emissão da Companhia, sem redução do valor do Capital Social. Em função do cancelamento de ações, o capital
social da Companhia passa a ser dividido em 686.224.353 (seiscentos e oitenta e seis milhões, duzentos e vinte
e quatro mil, trezentas e cinquenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia tem limite de 28.000.000 (vinte e oito
milhões) de ações ordinárias, que representam, na presente data, aproximadamente, 9,15% do total de ações da
Companhia em circulação no mercado, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, para posterior
alienação ou, ainda, para o exercício de opções, com a finalidade de maximizar a geração de valor para os
acionistas, com vigência até 17 de fevereiro de 2023.
A Companhia tem em circulação, conforme o conceito da Instrução CVM nº 567/15, 305.915.142 (trezentos e cinco
milhões, novecentos e quinze mil, cento e quarenta e dois) ações ordinárias. A aquisição será feita a débito da
conta de reserva de lucros registrada no balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2021. A operação será
realizada através de uma ou mais dentre as seguintes instituições financeiras: BTG Pactual Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, XP Investimentos CCTVM S.A. e Bradesco S.A. CTVM.
Informações adicionais sobre o programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, encontramse disponíveis aos acionistas nos sites da CVM, da B3 e de Relações com Investidores da Companhia.

São Paulo, 17 de agosto de 2021

Mara Boaventura Dias
Diretora de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
[Immediate release]
JHSF Participações SA ("JHSF" or "Company") informs that its Board of Directors approved, at a meeting held
on this date, (i) the cancellation of the balance of shares held in treasury and (ii) a new share buyback program of
its own issue.
Thus, the total amount of 2,800,000 (two million, eight hundred thousand) common shares issued by the Company
was canceled on that date, without reducing the value of the Capital Stock. Due to the cancellation of shares, the
Company's share capital is now divided into 686,224,353 (six hundred and eighty-six million, two hundred and
twenty-four thousand, three hundred and fifty-three) common shares, all registered, book-entry and without nominal
value.
The new share buyback program of the Company's own shares has a limit of 28,000,000 (twenty-eight million)
common shares, which represent, on the present date, approximately 9.15% of the total shares of the Company in
circulation in the market, for the purpose of cancellation or holding in treasury, for subsequent sale or even for the
exercise of options, with the purpose of maximizing the generation of value for shareholders, effective until February
17, 2023.
The Company has in circulation, according to the concept of CVM Instruction 567/15, 305,915,142 (three hundred
and five million, nine hundred and fifteen thousand, one hundred and forty-two) common shares. The acquisition
will be made by debiting the profit reserve account recorded in the balance sheet drawn up on June 30, 2021. The
transaction will be carried out through one or more of the following financial institutions: BTG Pactual Corretora de
Títulos e Valores Mobiliarios, XP Investimentos CCTVM SA and Bradesco SA CTVM.
Additional information on the share buyback program issued by the Company is available to shareholders on the
websites of CVM, B3 and the Company's Investor Relations.

São Paulo, August 17, 2021
Mara Boaventura Dias
IRO

