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COMUNICADO AO MERCADO

Início da Oferta Pública de Aquisição pela Simpar Europe para todas e quaisquer
Notas de sua emissão com remuneração de 7,750% e vencimento em 2024

A Simpar S.A. (“Simpar”) comunica que sua subsidiária financeira, Simpar Europe
(anteriormente denominada JSL Europe), anunciou hoje o início de uma oferta pública de
aquisição em dinheiro para todas e quaisquer notas de sua emissão, no valor de
US$625,000,000, com remuneração de 7,750% ao ano e vencimento em 2024, garantidas
pela Simpar (Rule 144A: 46590PAB9 / US46590PAB94; Regulation S: L5800PAB8 /
USL5800PAB87) (“Notas” e “Tender Offer”, respectivamente).

A Tender Offer está programada para encerrar às 17:00, horário da cidade de Nova Iorque,
Estados Unidos da América (“EUA”), em 15 de janeiro de 2021, exceto se prorrogada ou
encerrada antecipadamente pela Simpar (sendo tal data e horário de encerramento, que
pode ser prorrogado ou antecipado, “Data e Horário de Vencimento”). Os titulares das
Notas (“Titulares”) que ofertarem de forma válida suas Notas ou entregarem uma
notificação por escrito (“Notificação de Entrega Garantida”) até a Data e Horário de
Vencimento (inclusive) serão elegíveis para receber US$1.067,50, para cada US$1.000,00
de principal das Notas validamente ofertadas e aceitas para compra, acrescidos de juros
incorridos acumulados até a data da respectiva liquidação.

A conclusão da Tender Offer está sujeita a certas condições de mercado e à satisfação ou
renúncia de outras condições, incluindo a obtenção, pela Simpar Europe, de um novo
financiamento em termos e condições satisfatórios, a exclusivo critério da Simpar Europe
(“Financiamento”). A Tender Offer não está condicionada a qualquer quantidade mínima
de Notas a serem ofertadas.

A Tender Offer pode ser retirada a qualquer momento antes da Data e Horário de
Vencimento e, na hipótese de prorrogação da Tender Offer, no prazo de 10 dias úteis a
contar do início da Tender Offer. A Tender Offer pode ser retirada a qualquer momento

após o 60º dia útil a contar do início da Tender Offer se, por qualquer motivo, a oferta não
tiver sido concluída em até 60 dias úteis após o seu início.

A Simpar Europe pode, a seu exclusivo critério, sujeita às condições do mercado, emitir
Novos Valores Mobiliários (conforme definido na Oferta de Compra, abaixo definido), a
qualquer momento, até a Data e Horário de Vencimento, no âmbito do Financiamento. Os
Titulares que poderão apresentar suas Notas para fins de subscrição e integralização dos
Novos Valores Mobiliários, observados os procedimentos aplicáveis na Oferta de Compra
(conforme definido abaixo).

Para solicitar a compra dos Novos Valores Mobiliários, se e quando o Financiamento ocorrer,
os Titulares devem fazer um pedido separado em relação aos Novos Valores Mobiliários
para a compra de Novos Valores Mobiliários, nos termos do Financiamento.

Quaisquer Novos Valores Mobiliários não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários
dos EUA de 1933, conforme alterada (“Lei de Valores Mobiliários”), e serão ofertados
somente em transações isentas ou não sujeitas às exigências de registro da Lei de Valores
Mobiliários.

De acordo com os termos e sujeito às condições da Tender Offer previstos na Oferta de
Compra, datada de 11 de janeiro de 2021 (“Oferta de Compra”), todas as Notas ofertadas
e não retiradas validamente ou com relação a Notificação de Entrega Garantida
devidamente preenchida e assinada (conforme descrito na Oferta de Compra) entregue até
a Data e Horário de Vencimento, conforme aplicável, serão aceitas para compra. A Simpar
Europe se reserva o direito absoluto, a seu exclusivo critério, de alterar ou encerrar a Tender
Offer, inclusive caso as condições do Financiamento ainda não estejam satisfeitas, sujeito
à divulgação e a outros requisitos de acordo com a legislação aplicável. Na hipótese de
encerramento da Tender Offer, as Notas ofertadas e que não tiverem sido aceitas para
compra nos termos da Tender Offer serão prontamente devolvidas aos seus Titulares sem
compensação ou custo para os Titulares e permanecerão em circulação.

Disclaimer

Este Comunicado ao Mercado não contém qualquer recomendação aos Titulares das Notas
e se estes devem ou não ofertar quaisquer Notas em resposta à Tender Offer, ou
expressando qualquer opinião sobre se os termos e condições da Tender Offer serem justos
para qualquer Titular. Os Titulares das Notas devem tomar sua própria decisão quanto a

oferecer qualquer uma de suas Notas e, em caso afirmativo, o montante principal das Notas
a ofertar, nos termos e condições da Oferta de Compra.

Este Comunicado ao Mercado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta
de compra ou solicitação de uma oferta de venda de quaisquer títulos (inclusive, mas não
se limitando de quaisquer Novos Valores Mobiliários que venham a ser emitidos no âmbito
do Financiamento). A Tender Offer está sendo feita exclusivamente por meio e nos termos
da Oferta de Compra. A Oferta de Compra não foi registrada, aprovada ou revisada por
nenhuma autoridade ou órgão regulatório, federal ou estadual, de qualquer país.

Nenhuma garantia pode ser dada de que as transações descritas neste comunicado serão
consumadas ou quanto aos termos finais de tais transações.

São Paulo, 11 de janeiro de 2021.

Simpar S.A.
Denys Marc Ferrez
Vice Presidente Executivo de Finanças Corporativas e
Diretor de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

Announcement of the Public Tender Offer by Simpar Europe for any and all
issuance Notes of its outstanding 7.750% and maturity in 2024

Simpar S.A. (“Simpar”) announces that its finance subsidiary, Simpar Europe (formerly
JSL Europe), has commenced an offer to purchase for cash any and all notes of its issuance,
in the amount of US$625,000,000, of its outstanding 7.750% per year and due to 2024,
guaranteed by Simpar (Rule 144A: 46590PAB9 / US46590PAB94; Regulation S: L5800PAB8
/ USL5800PAB87) (“Notes” e “Tender Offer”, respectively).

The Tender Offer is scheduled to expire at 5:00 p.m., New York City time, United States of
America (“USA”), on January 15, 2021, unless extended or earlier terminated as described
herein (such time, as it may be extended, the “Expiration Time”). Holders of the Notes
(“Holders”) who validly tender their Notes or deliver a properly completed and duly executed
notice of guaranteed delivery (the “Notice of Guaranteed Delivery”) at or prior to the
Expiration Time (inclusive) will be eligible to receive US$1,067.50 for each US$1,000
principal amount of Notes validly tendered and accepted for purchase, plus accrued interest
of validly tendered Notes accumulated up to the date of the respective settlement.

Settlement of the Tender Offer is subject to market conditions and the satisfaction or waiver
of certain conditions including completion by Simpar Europe of new debt financing on
satisfactory terms and conditions, in Simpar Europe’s sole discretion (the “Financing”). The
Tender Offer is not conditioned on any minimum amount of Notes being tendered.

Tendered Notes may be withdrawn at any time at or prior to the earlier of the Expiration
Time and, in the event that the Tender Offer is extended, the tenth (10) business day after
commencement of the Tender Offer. Tendered Notes may be withdrawn at any time after
the 60th business day after commencement of the Tender Offer if for any reason the offer
has not been consummated within sixty (60) business days after commencement.

Simpar Europe may, in its sole discretion, subject to market conditions, issue New Securities
(as defined in the Offer to Purchase) at any time on or prior to the settlement date, pursuant
to the Debt Financing. Tendering Holders of Notes may tender their Notes and subscribe
for New Securities, observing the procedures applicable in the Offer to Purchase (as defined
below).

To request the purchase of the New Securities, if and when the Financing occurs, the
Holders must place a separate order in relation to the New Securities for the purchase of
New Securities, under the terms of the Financing.

Any New Securities will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(the “Securities Act”), and will be offered only in transactions exempt from or not subject
to the registration requirements of the Securities Act.

Upon the terms and subject to the conditions of the Tender Offer set forth in the Offer to
Purchase, dated January 11, 2021 (the “Offer to Purchase”), all Notes validly tendered and
not validly withdrawn or with respect to which a properly completed and duly executed
Notice of Guaranteed Delivery (as described in the Offer to Purchase) is delivered at or prior
to the Expiration Time, as applicable, will be accepted for purchase. Simpar Europe reserves
the absolute right, in its sole discretion, to amend or terminate the Tender Offer, including
if the Financing condition are not satisfied, subject to disclosure and other requirements
under applicable law. In the event of termination of the Tender Offer, the Notes tendered
and not accepted for purchase pursuant to the Tender Offer will be promptly returned to
the tendering Holders without compensation or cost to such Holders and will remain
outstanding.

Disclaimer

This announcement does not contain any recommendation to the Note Holders and whether
or not they should offer any Notes in response to the Tender Offer, or expressing any
opinion as to whether the terms and conditions of the Tender Offer are fair to any Holder.
The Holders must make their own decision as to whether to offer any of their Notes and, if
so, the principal amount of the Notes to be offered, under the terms and conditions of the
Offer to Purchase.

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to
purchase or the solicitation of an offer to sell any securities (including, but not limited to,

any New Securities that may be issued within the scope of Financing). The Tender Offer is
being made solely by means of, and pursuant to the terms of, the Offer to Purchase. The
Offer to Purchase has not been filed with, and has not been approved or reviewed by any
federal or state securities commission or regulatory authority of any country.

Any guarantee can be given that the transactions described in this announcement will be
consummated or as to the final terms of such transactions.

São Paulo, January 11, 2021.

Simpar S.A.
Denys Marc Ferrez
Executive Vice President of Corporate Finance and
Investor Relations Officer

