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CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA
Denominação Comercial:

JHSF Participações S.A

Endereço da Sede:

Avenida Magalhães de Castro, 4.800, Torre 3 – 27º andar, Butantã
CEP 05502-001, São Paulo /SP

Telefone / Fax:

(11) 3702-1900/ 3702-2113

D.R.I.:

Thiago Alonso de Oliveira

CNPJ:

08.294.224/0001-65

Auditor:

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Atividade:

Administração de bens e negócios próprios e a participação em outras
sociedades, nacionais ou estrangeiras, como acionista ou quotista.

Categoria de Registro:

Categoria A

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
Registro CVM nº:
Dispensa de registro na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09, por se tratar de oferta pública
com esforços restritos
Número da Emissão:
5ª Emissão
Situação da Emissora:
Adimplente com as obrigações pecuniárias
Código do Ativo:
JHSP15
Código ISIN:
BRJHSFDBS046
Escriturador:
Banco Bradesco S.A.
Liquidante:
Banco Bradesco S.A.
Coordenador Líder:
BB Banco de Investimentos S.A.
Data de Emissão:
18 de dezembro de 2013
Data de Vencimento:
18 de dezembro de 2025
Quantidade de Debêntures:
30.000 (trinta mil)
Número de Séries:
Série única
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Valor Total da Emissão:
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)
Valor Nominal:
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Forma:
Nominativa e escritural
Espécie:
Quirografária
Conversibilidade:
As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora
Permuta:
Não se aplica à presente emissão
Poder Liberatório:
Não se aplica à presente emissão
Opção:
Não se aplica à presente emissão
Negociação:
As Debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário e custódia eletrônica por meio no
Sistema Nacional de Debêntures (o “SND”), administrado e operacionalizado pela CETIP
Atualização do Valor Nominal:
As Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado
Pagamento da Atualização:
Não aplicável a presente Emissão
Remuneração:
CDI +2,70% a.a. entre da data de integralização até 18 de junho de 2016
CDI + 3,40% a.a. entre 18 de junho de 2016 até 18 de dezembro de 2017
CDI +2,70% a.a. entre 18 de dezembro de 2017 até a Data de Vencimento
Início da Rentabilidade:
A partir da data de integralização

Pagamento da Remuneração:
Data

Data

18/06/2014

18/06/2020

18/12/2014

18/12/2020

18/06/2015

18/06/2021

18/12/2015

18/12/2021

18/06/2016

18/06/2022

18/12/2016

18/12/2022

18/06/2017

18/06/2023

18/12/2017

18/12/2023
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18/06/2018

18/06/2024

18/12/2018

18/12/2024

18/06/2019

18/06/2025

18/12/2019

18/12/2025

Amortização:
Data de
Amortização

Percentual sobre o
saldo do Valor Nominal
Unitário de Amortização

18/01/20

1,3889%

18/02/20

1,4085%

18/03/20

1,4286%

18/04/20

1,4493%

18/05/20

1,4706%

18/06/20

1,4925%

18/07/20

1,5152%

18/08/20

1,5385%

18/09/20

1,5625%

18/10/20

1,5873%

18/11/20

1,6129%

18/12/20

1,6393%

18/01/21

1,6667%

18/02/21

1,6949%

18/03/21

1,7241%

18/04/21

1,7544%

18/05/21

1,7857%

18/06/21

1,8182%

18/07/21

1,8519%

18/08/21

1,8868%

18/09/21

1,9231%

18/10/21

1,9608%

18/11/21

2,0000%

18/12/21

2,0408%

18/01/22

2,0833%

18/02/22

2,1277%

18/03/22

2,1739%

18/04/22

2,2222%

18/05/22

2,2727%

18/06/22

2,3256%

18/07/22

2,3810%

18/08/22

2,4390%

18/09/22

2,5000%

18/10/22

2,5641%

18/11/22

2,6316%
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18/12/22

2,7027%

18/01/23

2,7778%

18/02/23

2,8571%

18/03/23

2,9412%

18/04/23

3,0303%

18/05/23

3,1250%

18/06/23

3,2258%

18/07/23

3,3333%

18/08/23

3,4483%

18/09/23

3,5714%

18/10/23

3,7037%

18/11/23

3,8462%

18/12/23

4,0000%

18/01/24

4,1667%

18/02/24

4,3478%

18/03/24

4,5455%

18/04/24

4,7619%

18/05/24

5,0000%

18/06/24

5,2632%

18/07/24

5,5556%

18/08/24

5,8824%

18/09/24

6,2500%

18/10/24

6,6667%

18/11/24

7,1429%

18/12/24

7,6923%

18/01/25

8,3333%

18/02/25

9,0909%

18/03/25

10,0000%

18/04/25

11,1111%

18/05/25

12,5000%

18/06/25

14,2857%

18/07/25

16,6667%

18/08/25

20,0000%

18/09/25

25,0000%

18/10/25

33,3333%

18/11/25

50,0000%

18/12/25

100,0000%

Fundo de Amortização:
Não foi constituído Fundo de Amortização de Debêntures
Prêmio:
Será incidente prêmio sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado, em percentuais estabelecidos na Escritura
de emissão de acordo com a data de realização de Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária
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Repactuação:
Não se aplica à presente emissão
Resgate Antecipado:
A partir do 37º (trigésimo sétimo) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, as Debêntures poderão, a critério da
Emissora, a qualquer momento, ser resgatadas integralmente ou amortizadas parcialmente

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão foram integralmente
destinados para (i) o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, integrantes da 3ª emissão da Emissora; e (ii) melhoria no capital de giro da Emissora.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS
Realizada Assembleia Geral de Debenturistas em 10 de agosto de 2018 na qual foram aprovadas a (i) inclusão,
alteração e/ou atualização das hipóteses de vencimento antecipado previstas na Cláusula 6.3.2 da Escritura de
Emissão, para inclusão dos itens (vii), (viii) e (ix) abaixo, assim como dos termos e condições da Cláusula 5.11.1 da
Escritura de Emissão; e (ii) autorização a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem os atos necessários para a
efetivação das deliberações constantes da referida AGD, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do Aditivo e
registro nos órgãos competentes .
Realizada Assembleia Geral de Debenturistas em 15 de outubro de 2018 na qual foram aprovadas (i) autorização
para que a JHSF Malls S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.859.510/0001-68 (“Vendedora” ou “JHSF Malls”) aliene
ao XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 28.757.546/0001-00 (“Fundo” ou “Comprador”): (a) 49% (quarenta e nove por cento) da participação societária da
Vendedora na Shopping Bela Vista S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.389.814/0001-34 (“Bela Vista”); (b) 49,99%
(quarenta e nove inteiro e noventa e nove centésimos por cento) da participação societária da Vendedora na
Shopping Ponta Negra S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.547.849/0001-54 (“Ponta Negra”); (c) fração ideal
correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do imóvel localizado no limite da faixa de domínio do Departamento
de Estradas de Rodagem – DER, distante 60,00m do eixo da Rodovia Castelo Branco – SP 280, estaca 522 + 18,00m,
no Km 59 + 701,11, na cidade de São Roque, estado de São Paulo, no qual encontra-se construído o Catarina Fashion
Outlet, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 39.102, do Registro de Imóveis da Comarca de São
Roque/SP (“Catarina Fashion Outlet”); (d) fração ideal correspondente a 16,99% (dezesseis inteiros e noventa e nove
centésimos por cento) do imóvel no qual encontra-se construído o empreendimento “Shopping Cidade Jardim”,
situado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 192.595 do 18º Registro de Imóveis da
cidade de São Paulo, estado de São Paulo (“Shopping Cidade Jardim”); e (e) se confirmando o interesse do
Comprador, 30% (trinta por cento) dos direitos de exploração comercial do imóvel em que está sendo desenvolvido
o empreendimento de shopping center denominado Shops, localizado na Cidade de São Paulo/SP (“Shops”)
detidos pela Vendedora (“Alienação de Ativos”); (ii) autorização para a Vendedora ceder à Ápice Securitizadora S.A.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora”) os créditos imobiliários correspondentes as
parcelas a prazo devidas pelo Fundo em razão da aquisição do Shopping Cidade Jardim e do Catarina Fashion
Outlet, bem como juros, correção monetária, multas, penalidades, indenizações, despesas e demais encargos
previstos nos Compromissos de Venda e Compra de Fração Ideal dos Imóveis atrelados a tais parcelas a prazo
(“Créditos Imobiliários”) representados por 7 (sete) cédulas de crédito imobiliário fracionárias emitidas pela
Vendedora (“CCI”), os quais serão vinculados pela Securitizadora a emissões de certificados de recebíveis
imobiliários (“CRI”), nos termos da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, e normativos da
CVM, em especial da Instrução CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada e da Instrução CVM n.º
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sendo a referida cessão condicionada à assinatura do termo de
liberação da garantia de que trata o inciso (iii) abaixo (“Securitização”); (iii) a liberação das seguintes garantias
constituídas no âmbito da Emissão: a. hipotecas constituídas no âmbito da Emissão sobre: (I) a fração ideal de 32%
(trinta e dois por cento) do imóvel que integra o Catarina Fashion Outlet (“Hipoteca CFO”), constituída nos termos da
“Escritura Pública de constituição de Hipoteca e Outras Avenças”, lavrada em 26 de julho de 2017, nas notas do
Cartório do 19º Tabelião de Notas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; no livro 4262, folhas 81 a 97,
conforme R.17, de 23 de outubro de 2017, do Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de São Roque, Estado de São
Paulo (“Escritura Pública CFO”); (II) a fração ideal de 24,99% (vinte e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por
cento) do imóvel que integra o Shopping Bela Vista (“Shopping Bela Vista” e “Hipoteca Bela Vista”,
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respectivamente), constituída nos termos da “Escritura Pública de constituição de Garantia Hipotecária”, lavrada em
21 de dezembro de 2016, nas notas do Cartório do 14º Tabelião de Notas da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; no livro 4754, páginas folhas 217, conforme R.14, de 14 de março de 2017, do 3º Registro de Imóveis da
Cidade de Salvador, Estado da Bahia (“Escritura Pública Bela Vista”); e (III) a fração ideal de 39,99% (trinta e nove
inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do imóvel que integra o Shopping Ponta Negra (“Shopping Ponta
Negra” e “Hipoteca Ponta Negra”, respectivamente), constituída nos termos da “Escritura Pública de constituição de
Hipoteca e Outras Avenças”, lavrada em 05 de abril de 2017, nas notas do Cartório do Tabelião de Notas da Cidade
de Pirapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo; no livro 170, páginas 285 a 304, conforme R.3, de 25 de maio de
2017, do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade de Manaus, Estado do Amazonas (“Escritura Pública Ponta
Negra”); e b. cessão fiduciária constituída sobre parcela equivalente a 16,99% (dezesseis inteiros e noventa e nove
centésimos por cento) de todos e quaisquer direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes da exploração
comercial do Shopping Cidade Jardim descritos (“Direitos Creditórios” e “Cessão Fiduciária” e, em conjunto com
Hipoteca CFO, Hipoteca Bela Vista e Hipoteca Ponta Negra, “Garantias da Emissão Liberadas”), constituída nos
termos da “Escritura Pública de constituição de Hipoteca, de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras
Avenças”, lavrada em 13 de dezembro de 2013, nas notas do Cartório do 12º Tabelião de Notas da Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo; no livro 3199, páginas 019 a 060, registrada no 2º Oficial de Registro de Títulos e
Documentos da cidade e estado de São Paulo em 28 de dezembro de 2016 sob o nº 3.631.646 (“Escritura Pública
Cidade Jardim” e, em conjunto com a Escritura Pública CFO, Escritura Pública Bela Vista e Escritura Pública Ponta
Negra, “Escrituras Públicas”); (iv) a constituição de alienação fiduciária sobre as frações ideais referidas no inciso (iii),
alínea (a) acima e a fração ideal equivalente a 16,99% (dezesseis inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do
Shopping Cidade Jardim (“Alienações Fiduciárias de Frações Ideais de Imóveis”) e de cessão fiduciária sobre os
Direitos Creditórios referidos no inciso (iii), alínea (b) acima, (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”), em favor da
Securitizadora, no âmbito das emissões dos CRI, como garantia de todas as obrigações devidas aos titulares de CRI,
incluindo mas não se limitando ao valor principal de parcela do preço de aquisição parcelado das frações ideais do
Catarina Fashion Outlet e do Shopping Cidade Jardim, acrescido de juros, atualização monetária, multas,
penalidades, indenizações, despesas e demais encargos (“Obrigações Garantidas do CRI”); (v) autorização para a
Emissora, a JHSF Participações e as demais sociedades controladas e sob controle comum e coligadas da JHSF
Participações (“Grupo JHSF”) utilizarem, após realizada a integralização de cotas do Fundo pela JHSF Malls, em até
120 (cento e vinte) dias contados da data de assinatura dos Termos de Liberação, os recursos obtidos com a
Alienação de Ativos e a operação de Securitização na seguinte ordem: (a) prioritariamente, para o pagamento de
impostos e despesas relacionadas com as operações de Alienação de Ativos e Securitização; (b) a liquidação da
totalidade dos mútuos, empréstimos e quaisquer outras dívidas contraídos pela Ponta Negra e pela Bela Vista por
meio do (I) Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do BNDES Nº 21/00666-0 celebrado entre a
Bela Vista, o Banco do Brasil S.A. (“BB”), na qualidade de agente financeiro e a JHSF Participações, na qualidade de
fiadora, em 15 de abril de 2013 e (II) pela Cédula de Crédito Bancário BNDES FINEM nº 4.002.2013-1 emitida pela
Ponta Negra em favor do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”) em 06 de dezembro de 2011 (em conjunto “Contratos
de Repasse”); (c) o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, com garantias fidejussória e real adicional, da 1ª emissão, da Ponta Negra (“Debêntures Ponta
Negra”); e (d) após o pagamento das obrigações previstas nos incisos (a) a (c) acima, os recursos remanescentes do
Montante Inicial (conforme definido abaixo) serão utilizados, para pagamento antecipado parcial da CCB BB
(conforme definido abaixo) (sendo os itens (b) a (d) em conjunto denominados como “Redução de Endividamento”).
A totalidade dos recursos obtidos, após a integralização das cotas do Fundo pela JHSF Malls, com a Alienação de
Ativos e a operação de Securitização, considerando a Redução de Endividamento, deverá observar os seguintes
limites: (1) o montante equivalente a R$300.000,000,00 (trezentos milhões de reais) (“Montante Inicial”) recebidos
pela JHSF Malls deverá ser utilizado integralmente para efetivar a Redução de Endividamento, sendo certo que o
BB receberá no mínimo R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) e o Bradesco receberá
aproximadamente R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais); (2) após a Redução de Endividamento com o
Montante Inicial, o montante equivalente a até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) (“Montante JHSF”) deverá
ser utilizado pelo Grupo JHSF, prioritariamente para o pagamento de impostos e despesas relacionadas com as
operações de Alienação de Ativos e Securitização, descritos no inciso (a) acima, e em caso de sobras, estas deverão
ser direcionadas para redução de endividamento no BB; (3) por ocasião da venda das quotas do Fundo detidas pela
JHSF Malls e do recebimento de créditos detidos contra o Fundo, decorrentes da Transação, a JHSF utilizará 70%
(setenta por cento) do valor monetizado, líquido de custos (“Montante Adicional”), para o pagamento antecipado de
dívidas contraídas pelo Grupo JHSF junto ao BB e ao Bradesco, de forma que a proporção dos pagamentos
antecipados de dívidas, considerando o Montante Inicial e o Montante Adicional, deverá ser de 67% (sessenta e sete
por cento) para o BB e 33% (trinta e três por cento) para o Bradesco. Considerando que com a efetivação da
Redução de Endividamento ocorrerá um desbalanceamento na proporção de 67% para o BB e 33% para o
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Bradesco, os primeiros recursos do Montante Adicional, até totalizarem R$60.000.000,00 , deduzidos eventuais
pagamentos oriundos das sobras citadas no item (2) anterior, deverão ser destinados exclusivamente ao BB, de
forma a reequilibrar tais proporções entre os credores; e (4) concomitante a liberação dos 70% previstos no item (3),
30% do valor monetizado, livre de custos, limitado ao montante de R$70.000.000,00, poderá ser utilizado
livremente pelo Grupo JHSF; (vi) em razão do item (iii) acima, a constituição pela JHSF Malls de cessão fiduciária em
garantia da totalidade das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão sobre (a) eventuais recebíveis devidos a
prazo pelo Fundo à JHSF Malls em razão do saldo do preço de aquisição não quitado pelo Fundo no âmbito da
Alienação de Ativos que não sejam objeto da Securitização; e (b) os recebíveis decorrentes da alienação das cotas
e/ou de derivativos relacionados as cotas do Fundo de titularidade da JHSF Malls (em conjunto “Cessão Fiduciária
Adicional”), sendo que a Cessão Fiduciária Adicional será compartilhada com (I) as debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias fidejussória e real adicional, da 1ª emissão da
Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços; (II) as debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, com garantia real adicional, da 5ª emissão da JHSF Participações S.A.; (III) as debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias fidejussória e real, da 1ª emissão da
Sociedade Administradora de Estacionamento e Serviços S.A.; (IV) as debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantias fidejussória e real adicional, da 1ª emissão da Sustenta
Comercializadora de Energia S.A.; (V) as debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
com garantias fidejussória e real adicional, da 2ª emissão da JHSF Malls S.A. (na qualidade de sucessora da Vila
Catarina Shopping S.A.); (VI) as debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantias fidejussória e real adicional, da 1ª emissão da JHSF Malls S.A. (na qualidade de sucessora da Shopping
Cidade Jardim S.A.) (em conjunto, “Debêntures Garantidas”) e (VII) a CCB BB (conforme definido abaixo); (vii)
autorização para que o Agente Fiduciário assine termo de anuência referente às alterações realizadas na Cédula de
Crédito Bancário nº 191.100.819, emitida em 18 de setembro de 2015 pela JHSF Participações S.A. em favor do
Banco do Brasil S.A. (“CCB BB”), por meio do (a) do “Primeiro Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito
Bancário nº 191.100.819”; (b) do “Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário nº
191.100.819”; (c) do “Terceiro Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário nº 191.100.819” e (d)
do “Quarto Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário nº 191.100.819” (em conjunto os
“Aditamentos à CCB”); (viii) anuir e ratificar a incorporação da Vila Catarina Shopping S.A. (“Vila Catarina”) pela JHSF
Malls, conforme aprovado nos termos da Assembleia Geral Extraordinária da JHSF Malls, realizada em 31 de
dezembro de 2017, às 10h:00m, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob nº
185.740/18-2, em sessão de 19 de abril de 2018, rerratificada pela Assembleia Geral Extraordinária da JHSF Malls,
realizada em 29 de março de 2018, às 9h:00m, registrada na JUCESP sob nº 185.746/18-4, em sessão de 19 de abril
de 2018, e também rerratificada pela Assembleia Geral Extraordinária da JHSF Malls, realizada em 05 de outubro de
2018, às 9h:00m, com os documentos ainda pendentes de registro perante a JUCESP, bem como também
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Vila Catarina, realizada em 31 de dezembro de 2017, às 10h:00m,
registrada na JUCESP sob nº 185.741/18-6, em sessão de 19 de abril de 2018, (“Incorporação Vila Catarina”); (ix) não
declaração do Vencimento Antecipado das Debêntures em razão do não atendimento dos prazos previstos na
Escritura de Emissão para disponibilização ao Agente Fiduciário de cópia das demonstrações financeiras completas
da Emissora relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme previsto no item 7.1 (i) da
Escritura de Emissão; e (x) a autorização para que a Emissora, a Garantidora e o Agente Fiduciário pratiquem
imediatamente todos os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da presente Assembleia
Geral de Debenturistas (“AGD”), incluindo, mas não se limitando, a assinatura de todos e quaisquer documentos
necessários para formalizar as deliberações aprovadas nesta data.
Realizada Assembleia Geral de Debenturistas em 24 de janeiro de 2019 na qual foram aprovadas a (i) ratificação das
autorizações da AGD de 15 de outubro de 2018, quanto a autorização para a redução do endividamento do
montante equivalente a R$300.000.000,00; (ii) ratificação a manutenção do spread da Remuneração da Emissão,
ficando definida como 100% do CDI, acrescida de 2,70% a.a.; (iii) ratificação do início do período de amortização para
18 de janeiro de 2020; e (iv) autorização ao Agente Fiduciario para prática de todos os atos para correto
aperfeiçoamento da referida Assembleia.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES
Data
31/12/2018
31/12/2017

Abril 2019

Valor Nominal
R$11.393,89633000
R$11.393,89633000

Juros
R$32,12054453
R$38,01799109

Preço Unitário
R$11.426,01687453
R$11.431,91432109
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Emitidas
30.000

Canceladas Em Tesouraria
-

Em Circulação
30.000

EVENTOS REALIZADOS – 2018
Data
18/01/2018
18/02/2018
18/03/2018
18/04/2018
18/05/2018
18/06/2018
18/07/2018
18/08/2018
18/09/2018
18/10/2018
18/11/2018
18/12/2018

Evento
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração

Valor Unitário
R$ 88,90602615
R$ 84,12364326
R$ 82,52478336
R$ 84,74132916
R$ 84,42044286
R$ 80,38629714
R$ 88,45601282
R$ 92,49310956
R$ 80,38629714
R$ 84,47137358
R$ 80,47113609
R$ 84,50963428

No exercício de 2018, não ocorreram os eventos de resgate, amortização, repactuação e conversão.

AGENDA DE EVENTOS – 2019
Data
18/01/2019
18/02/2019
18/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
18/04/2019
18/05/2019
18/06/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/08/2019
18/08/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/12/2019
18/12/2019

Evento
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração Extraordinária
Amortização Extraordinária
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Amortização
Remuneração
Amortização
Remuneração
Amortização
Remuneração
Amortização
Remuneração
Amortização
Remuneração
Amortização

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
No decorrer do exercício de 2018 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações
previstas na Escritura de Emissão.

Abril 2019
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EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS
Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos
que este Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:
Emissora:
Emissão:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures Emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento:
Garantias da Emissão:

Taxa de Juros

Situação da Emissora
Emissora:
Emissão:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures Emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento:
Garantias da Emissão:
Taxa de Juros
Situação da Emissora

Emissora:
Emissão:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures Emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento:
Garantias da Emissão:

Taxa de Juros

Situação da Emissora

Abril 2019

Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços
1ª emissão de debêntures
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
1.500 ( mil e quinhentas)
Quirografária, com Garantia Real Adicional
18/12/2023
Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da
Shopping Cidade Jardim S.A, correspondente a 67% dos
contratos de locação comercial; hipoteca de 4º grau a ser
convolada em 1º grau sobre parte ideal equivalente a 51% do
imóvel da JHSF Salvador; alienação fiduciária de ações da
Shopping Cidade Jardim S.A de emissão da
JHSF
Incorporações; da Corbas e da emissora
100% a.a. do CDI acrescida de sobretaxa de 2,70% a.a. entre a
data de integralização, inclusive e 18/06/2016, exclusive e
3,40% a.a. entre 18/06/2016, inclusive e a data de vencimento
Adimplente com as Obrigações Pecuniárias
JHSF Participações S.A
7ª emissão de debêntures
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
100.000 (cem mil debêntures)
com Garantia Real
01/12/2019
Alienação fiduciária de imóveis; Cessão fiduciária de Conta
Vinculada e de Valores de Venda
100% a.a. do CDI acrescida de sobretaxa de 4,27% a.a.
Adimplente com as Obrigações Pecuniárias

Sustenta Comercializadora de Energia S.A.
1ª emissão de debêntures
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
2.000 (duas mil)
Quirografária, com Garantia Fidejussória e Real Adicional
18/12/2023
Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da
Shopping Cidade Jardim S.A, correspondente a 67% dos
contratos de locação comercial; hipoteca de 4º grau a ser
convolada em 1º grau sobre parte ideal equivalente a 51% do
imóvel da JHSF Salvador; alienação fiduciária de ações da
Shopping Cidade Jardim S.A de emissão da
JHSF
Incorporações; da Corbas e da emissora e fiança prestada pela
JHSF Participações S.A
100% a.a. do CDI acrescida de sobretaxa de 2,70% a.a. entre a
data de integralização, inclusive e 18/06/2016, exclusive e
3,40% a.a. entre 18/06/2016, inclusive e a data de vencimento
Adimplente com as Obrigações Pecuniárias
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Emissora:
Emissão:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures Emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento:
Garantias da Emissão:

Taxa de Juros

Situação da Emissora
Emissora:
Emissão:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures Emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento:
Garantias da Emissão:

Taxa de Juros

Situação da Emissora
Emissora:
Emissão:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures Emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento:
Garantias da Emissão:

Taxa de Juros

Abril 2019

Sociedade Administradora de Estacionamentos e Serviços S.A.
1ª emissão de debêntures
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais)
1.000 (mil)
Quirografária, com Garantia Fidejussória e Real Adicional
18/12/2023
Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da
Shopping Cidade Jardim S.A, correspondente a 67% dos
contratos de locação comercial; hipoteca de 4º grau a ser
convolada em 1º grau sobre parte ideal equivalente a 51% do
imóvel da JHSF Salvador; alienação fiduciária de ações da
Shopping Cidade Jardim S.A de emissão da
JHSF
Incorporações; da Corbas e da emissora e fiança prestada pela
JHSF Participações S.A
100% a.a. do CDI acrescida de sobretaxa de 2,70% a.a. entre a
data de integralização, inclusive e 18/06/2016, exclusive e
3,40% a.a. entre 18/06/2016, inclusive e a data de vencimento
Adimplente com as Obrigações Pecuniárias
JHSF Malls S.A. (por incorporação da Vila Catarina Shopping
S.A.)
1ª emissão de debêntures
R$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais)
5.100 (cinco mil e cem)
Quirografária, com Garantia Fidejussória e Real Adicional
18/12/2023
Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da
Shopping Cidade Jardim S.A, correspondente a 67% dos
contratos de locação comercial; hipoteca de 4º grau a ser
convolada em 1º grau sobre parte ideal equivalente a 51% do
imóvel da JHSF Salvador; alienação fiduciária de ações da
Shopping Cidade Jardim S.A de emissão da
JHSF
Incorporações; da Corbas e da emissora e fiança prestada pela
JHSF Participações S.A
100% a.a. do CDI acrescida de sobretaxa de 2,70% a.a. entre a
data de integralização, inclusive e 18/06/2016, exclusive e
3,40% a.a. entre 18/06/2016, inclusive e a data de vencimento
Adimplente com as Obrigações Pecuniárias
Shopping Ponta Negra S.A.
1ª emissão de debêntures
R$94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais)
9.400 (nove mil e quatrocentas)
Quirografária, com Garantia Fidejussória e Real Adicional
18/12/2023
Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da
Shopping Cidade Jardim S.A, correspondente a 67% dos
contratos de locação comercial; hipoteca de 4º grau a ser
convolada em 1º grau sobre parte ideal equivalente a 51% do
imóvel da JHSF Salvador; alienação fiduciária de ações da
Shopping Cidade Jardim S.A de emissão da
JHSF
Incorporações; da Corbas e da emissora e fiança prestada pela
JHSF Participações S.A
100% a.a. do CDI acrescida de sobretaxa de 2,70% a.a. entre a
data de integralização, inclusive e 18/06/2016, exclusive e
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3,40% a.a. entre 18/06/2016, inclusive e a data de vencimento
Adimplente com as Obrigações Pecuniárias

Situação da Emissora
Emissora:
Emissão:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures Emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento:
Garantias da Emissão:

Taxa de Juros

Situação da Emissora

JHSF Malls S.A. (atual denominação social do Shopping
Cidade Jardim S.A.)
1ª emissão de debêntures
R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais)
14.000 (quatorze mil)
Quirografária, com Garantia Fidejussória e Real Adicional
18/12/2023
Fiança prestada pela JHSF Participações S.A.; Cessão fiduciária
prestada ao Agente Fiduciário, na condição de representante
dos Debenturistas, de todos e quaisquer direitos creditórios
decorrentes de contratos de locação comercial dos Salões
Comerciais celebrados entre o Shopping Cidade Jardim e os
lojistas neles instalados; Hipoteca de 1º (primeiro) grau sobre o
Imóvel, matricula sob o nº 192.595, registrada no 18º Registro de
Imóveis da Capital/SP
100% a.a. do CDI acrescida de sobretaxa de 2,70% a.a. entre a
data de integralização, inclusive e 18/06/2016, exclusive e
3,40% a.a. entre 18/06/2016, inclusive e a data de vencimento
Adimplente com as Obrigações Pecuniárias

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Não aplicável a esta emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 17 de maio de 2018, foi aprovada pelos acionistas o
ajuste do Capital Social da Companhia em virtude da emissão das 722.592 ações ordinária da Companhia ocorrida
dentro do limite do Capital Autorizado para cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia, e consequentemente, houve a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de
atualizar o capital social, que passou a ser de R$ 916.462.896,64, dividido em 526.383.839 em ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal. No mesmo ato, foi aprovada a alteração da redação do artigo 27 do Estatuto Social
para alteração do prazo de mandato do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
Em 1º de junho de 2018, foi realizada a 7ª Emissão de Debêntures para distribuição pública da Companhia, no
montante de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) com prazo de vencimento para 18 meses a contar da Data
de Emissão.
Em 29 de março de 2019 foi realizada Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária aprovando as Demonstrações
Financeiras de 2018; o Orçamento de Capital da Companhia para 2019; Destinação do Resultado do Exercício de
2018; eleição de membros do Conselho de Administração; remuneração global dos administradores; ajuste do
capital social da Companhia face a emissão de novas ações ordinárias e a alteração do Estatuto Social da
Companhia.

PRINCIPAIS RUBRICAS
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO - R$ MIL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários

Abril 2019

2017

AV%

2018

AV%

321.996

7,21%

657.085

13,65%

9.126

0,20%

42.551

0,88%

23.786

0,53%

193.046

4,01%
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Contas a receber

122.111

2,73%

273.119

5,67%

Imóveis a comercializar

110.214

2,47%

96.992

2,01%

0

-

0

-

Partes relacionadas
Créditos diversos

56.759

1,27%

51.377

1,07%

4.144.185

92,79%

4.157.976

86,35%

Contas a receber

103.119

2,31%

115.172

2,39%

Imóveis a comercializar

501.104

11,22%

465.944

9,68%

Partes relacionadas

96.550

2,16%

139.041

2,89%

Créditos diversos

26.153

0,59%

10.260

0,21%

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Investimentos

3.536

0,08%

642

0,01%

640.592

14,34%

740.014

15,37%

2.676.788

59,93%

2.588.101

53,75%

96.343

2,16%

98.802

2,05%

4.466.181

100%

4.815.061

100%

2017

AV%

2018

AV%

PASSIVO CIRCULANTE

351.934

7,88%

680.169

14,13%

Fornecedores

42.867

0,96%

37.644

0,78%

Empréstimos, financiamentos e debêntures

131.349

2,94%

134.771

2,80%

0

-

274.148

5,69%

97.613

2,19%

89.452

1,86%

Imobilizado
Propriedades para investimento
Intangível
TOTAL DO ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO - R$ MIL
PASSIVO

Obrigações com parceiros em empreendimentos
Adiantamento de clientes e distratos a pagar
Débitos com partes relacionadas
Dividendos à pagar
Débitos diversos

0

-

2.834

0,06%

14.829

0,33%

76.207

1,58%

65.276

1,46%

65.113

1,35%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.966.467

44,03%

1.867.644

38,79%

Empréstimos, financiamentos e debêntures

1.206.968

27,02%

1.057.934

21,97%

Obrigações com parceiros em empreendimentos

123.023

2,75%

105.915

2,20%

Impostos e contribuições diferidos

501.641

11,23%

512.224

10,64%

Débitos com partes relacionadas

55.113

1,23%

85.253

1,77%

Dividendos à pagar

38.227

0,86%

38.227

0,79%

Provisão para demandas judiciais

21.504

0,48%

19.839

0,41%

Adiantamento de clientes e distratos a pagar
Débitos diversos
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital social
Opções outorgadas reconhecidas
Reservas de lucros
Ações em tesouraria

0

-

23.000

0,48%

19.991

0,45%

25.252

0,52%

2.147.780

48,09%

2.267.248

47,09%

915.254

20,49%

916.463

19,03%

32.074

0,72%

34.499

0,72%

1.188.255

26,61%

1.291.755

26,83%

-414

-0,01%

-383

-0,01%

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-13.687

-0,31%

-14.495

-0,30%

Patrimônio líquido dos não controladores

26.298

0,59%

39.409

0,82%

4.466.181

100%

4.815.061

100%

TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - R$ MIL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

2017

AV%

2018

AV%

Receita de vendas e/ou serviços

355.885

241,71%

485.694

199,24%

(-)Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-208.647

-141,71%

-241.926

-99,24%

(=) Lucro Operacional Bruto

147.238

100,00%

243.768

100,00%

Despesas gerais e administrativas

-102.759

-69,79%

-114.651

-47,03%

Abril 2019
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Despesas comerciais
Outras receitas e (despesas) operacionais
Variação no valor justo de propriedades para investimento
Resultado de equivalência patrimonial

-10.694

-7,26%

-13.248

-5,43%

270

0,18%

9.744

4,00%

155.970

105,93%

206.205

84,59%

-67

-0,05%

-3.237

-1,33%

(=) Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

189.958

129,01%

328.581

134,79%

Resultado financeiro, líquido

-149.606

-101,61%

-117.478

-48,19%

(=) Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro

40.352

27,41%

211.103

86,60%

Correntes

-11.358

-7,71%

-6.712

-2,75%

Diferidos

-56.264

-38,21%

-8.952

-3,67%

(=)Lucro/Prejuízo do período

-27.270

-19%

195.439

80%

COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA
Índices de Liquidez:
Liquidez Geral: de 0,45 em 2017 e 0,54 em 2018
Liquidez Corrente: de 0,91 em 2017 e 0,97 em 2018
Liquidez Seca: de 0,91 em 2017 e 0,97 em 2018
Liquidez Imediata: de 0,03 em 2017 e 0,06 em 2018
Estrutura de Capitais:
A Companhia apresentou um índice de Participação de Capital de terceiros de 107,94% em 2017 e 112,37% em 2018.
O Índice de Composição do Endividamento variou de 15,18% em 2017 para 26,70% em 2018. O grau de imobilização
do Patrimônio Líquido variou em 159,11% em 2017 para 151,18% em 2018. A Empresa apresentou um Índice de
Imobilização dos Recursos não Correntes de 100,73% em 2017 e 100,56% em 2018.
Rentabilidade:
A Rentabilidade do Ativo em 2017 foi de -0,61% enquanto que a de 2018 resultou em 4,06%. A Margem Líquida foi
de -7,66% em 2017 contra 40,24% em 2018. O Giro do Ativo foi de 0,08 em 2017 enquanto em 2018 foi de 0,10. A
Rentabilidade do Patrimônio Líquido foi de -1,27% em 2017 contra 8,62% em 2018.
Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório de Administração e Parecer dos
Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia.
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Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora
ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações, no decorrer do exercício de 2018.
As demonstrações financeiras da Emissora foram auditadas pela Ernst&Young Auditores Independentes, cujo
parecer não apresentou ressalvas, mas a seguinte ênfase:

“Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (“IFRS”), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na CVM. Dessa forma, o
reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída está consistente
com a orientação contida no Ofício circular/CVM/SNC/SEP nº 02/18. Nossa opinião não está ressalvada em
relação a esse assunto.”

GARANTIA
Para assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias, principais e acessórias, da Emissora sob as Debêntures,
nos termos e condições previstos nos Contratos de Garantias, constituiu as seguintes garantias reais:
(i) a Shopping Cidade Jardim cedeu fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na condição de representantes dos
Debenturistas, todos e quaisquer direitos creditórios, de titularidade da Shopping Cidade Jardim S.A., presentes e
futuros, correspondente a 50,01% (cinquenta virgula um centésimo por cento) da totalidade dos direitos creditórios,
decorrentes de contratos de locação comercial dos Salões Comerciais celebrados entre o Shopping Cidade Jardim,
a JHSF e a Algarves e os lojistas nele instalados;
(ii) a JHSF Salvador constituiu hipoteca de 4º (quarto) grau a ser convolada em hipoteca de 1º (primeiro) grau, após a
liquidação das dívidas garantidas por hipoteca sobre o Imóvel com os recursos oriundos da Alienação Cidade
Jardim sobre a totalidade da parte ideal equivalente a 26,01% (vinte e seis virgula um centésimo por cento) do
Imóvel de propriedade da JHSF Salvador;
(iii) Hipoteca de 2º (segundo) grau sobre a parte ideal equivalente a 68% (sessenta e oito por cento) do imóvel que
está localizado o Catarina Fashion Outlet, objeto da matrícula nº 39.102 do Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de São Roque, Estado de São Paulo, em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento das Obrigações
Garantidas em favor dos Debenturistas e dos Debenturistas Garantidos;
(iv) Hipoteca de sobre a parte ideal equivalente a 40,01% (quarenta virgula um centésimo por cento) do imóvel que
integra o Shopping Ponta Negra, constituída por meio da Escritura Pública Ponta Negra, matriculado sob o nº 46.941
do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus (AM);
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(v) Cessão Fiduciária Ponta Negra, correspondente à (i) a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse
indireta, em favor do Banco do Brasil e dos titulares das Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, e seus
respectivos sucessores e eventuais cessionários permitidos, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames
ou restrições, nos termos e condições previstos neste Contrato, os bens a seguir descritos: (a) a totalidade dos
direitos creditórios futuros decorrentes do pagamento pelo Comprador à JHSF Malls em razão do preço de
aquisição de 30% (trinta por cento) da participação societária na Cidade Jardim Shops S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.634.535/0001-85 que é a única titular do empreendimento denominado Cidade
Jardim Shops do tipo shopping center, equivalente a R$11.357.000,00 (onze milhões, trezentos e cinquenta e sete
mil reais); (b) a totalidade dos recebíveis decorrentes da alienação futura de cotas emitidas pelo Fundo de
titularidade da JHSF Malls, nesta data, equivalente a 1.220.550 (um milhão duzentos e vinte mil quinhentas e
cinquenta) cotas emitidas pelo Fundo; e
(vi) a Fiadora, a JHSF Incorporações e a Corbas constituiu alienação fiduciária sobre 110.597.312 (cento e dez
milhões, quinhentos e noventa e sete, trezentas e doze) ações de emissão da Shopping Cidade Jardim,
correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social da Emissora, sendo 26.511.358 (vinte e seis milhões,
quinhentas e onze mil, trezentas e cinquenta e oito) ações de titularidade da Garantidora, 84.085.952 (oitenta e
quatro milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e duas) ações de titularidade da JHSF Incorporações e
2 (duas) ações de titularidade da Corbas.

DECLARAÇÃO
De acordo com o disposto no artigo 68, alínea “b” da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e no inciso XII do
artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos
encontramos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da
função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

São Paulo, abril de 2019.

“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da
Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que
serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário”
“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica
ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos
sob a forma de debênture”
“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 relativos à execução das obrigações assumidas
pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização”
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