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COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 04 de maio de 2021. A JHSF Participações S.A. (“JHSF”) informa que celebrou
com empresa controlada pela Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Even”) um “Termo de
Compromisso” para desenvolvimento em conjunto de projeto multiuso de alto padrão em
terrenos adjacentes, que cada Companhia detém isoladamente na cidade de São Paulo, no
bairro do Real Parque, cujo total da área é de cerca de 45,3 mil metros quadrados.
O terreno da JHSF tem aproximadamente 34 mil metros quadrados e foi adquirido em 01 de
julho de 2020. No contexto do Termo de Compromisso cerca de 3 mil metros quadrados, ou
potenciais de construção equivalentes, estão comprometidos para serem cedidos à Even.
Os terrenos estão localizados a cerca de 2 minutos de carro do renomado “Complexo Cidade
Jardim”, onde encontram-se o “Shopping Cidade Jardim”, principal shopping Fashion do
Brasil, as nove torres residenciais do “Parque Cidade Jardim”, o “Residência Cidade Jardim”
e o mais novo lançamento da JHSF, o “Fasano Cidade Jardim”.
As Companhias trabalham para integrar os projetos de forma a maximizar os resultados do
Termo de Compromisso para ambas as empresas, sendo que o papel da JHSF e da Even
será oportunamente definido.
A JHSF manterá o Mercado informado tempestivamente acerca dos progressos decorrentes
do Termo de Compromisso.

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente
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NOTICE TO THE MARKET

São Paulo, May 4, 2021. JHSF Participações S.A. (“JHSF”) informs that it has signed with
subsidiary company of Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Even”) “Term of Commitment”
for joint development of a high-end multipurpose project in adjacent lands, which each
company holds in isolation in the city of São Paulo, in the neighborhood of Real Parque, whose
total area is approximately 45,300 square meters.
The JHSF land is approximately 34 thousand square meters and was acquired on July 1, 2020.
In the context of the Term of Commitment, approximately 3 thousand square meters, or
equivalent construction potentials, are committed to be assigned to Even.
The JHSF-Even lands are located about 2 minutes by car from the renowned “Cidade Jardim
Complex”, where the “Shopping Cidade Jardim”, the main fashion shopping center in Brazil, is
located, the nine residential towers of the “Parque Cidade Jardim”, the “Residência Cidade
Jardim” and the newest JHSF launch, the “Fasano Cidade Jardim”.
The companies work to integrate the projects in order to maximize the results of the Term of
Commitment for both companies, and the role of JHSF and Even will be defined in due course.
JHSF will keep the Market informed on a timely basis about the progress resulting from the
Term of Commitment.
Thiago Alonso de Oliveira
Chief Executive Officer

