
    

   

 SIMPAR S.A.  JSL S.A.  

 CNPJ/ME nº 07.415.333/0001-20  CNPJ/ME nº 52.548.435/0001-79  

 NIRE nº 35.300.323.416  NIRE nº 35300362683  

 Código CVM nº 25003  Código CVM nº 02202-0  

  

  

FATO RELEVANTE CONJUNTO  
  

A SIMPAR S.A. (“Simpar”) e a JSL S.A. (“JSL”), em atendimento às disposições da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, dando continuidade aos Fatos 

Relevantes divulgados pela Simpar e pela JSL, em conclusão à operação de Reorganização Societária do 

Grupo aprovada em 05 de agosto de 2020 e ao deferimento dos pedidos de listagem e de admissão à 

negociação de ações da Simpar na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) – Novo Mercado , vêm informar 

aos seus acionistas e ao mercado em geral que os titulares de ações da JSLG3 receberão, em 

substituição a cada ação detida, uma ação SIMH3, a qual passará a ser negociada na B3 a 

partir de 18/09/2020. Dessa forma, a partir de 18/09/2020, inclusive, as ações sob o código JSLG3 

deixarão de ser negociadas na B3.  

A conclusão dessa etapa encerra o processo da Reorganização do Grupo, cujo objetivo é gerar valor por 

meio da segregação de suas atividades em sociedades dedicadas e facilitar o entendimento e avaliação 

pelo mercado de cada atividade exercida pelas empresas do Grupo.  A estratégia de segregação das 

atividades em sociedades distintas também aumenta, na visão da Simpar, a capacidade de crescimento 

de seus negócios por meio de uma alocação de capital mais eficiente e garante acesso a uma maior gama 

de investidores, potencializando a capacidade de captação de recursos junto aos mercados de capitais 

brasileiro e internacional.  

Esclarecemos que as ações advindas da Oferta Pública de Ações precificada em 08 de setembro de 2020, 

de emissão da JSL S.A. (empresa com foco exclusivo em Logística), continuarão a ser negociadas sob o 

ticker JSLG11 e eventual alteração será oportunamente comunicada ao mercado.  
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