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COMUNICADO AO MERCADO
Ajuizamento de Ações nos Estados Unidos da América
Natura Cosméticos S.A. (“Natura Cosméticos”) e Natura &Co Holding S.A. (em conjunto com a Natura
Cosméticos, as “Companhias”), informam a seus acionistas e ao mercado em geral que tomaram
conhecimento do ajuizamento de ações em cortes federais dos Estados Unidos da América por supostos
acionistas da Avon Products, Inc (“Avon”) contestando a divulgação feita em conexão com a transação
envolvendo a combinação de negócios proposta entre Natura Cosméticos e Avon, divulgada ao mercado
em Fato Relevante de 22 de maio de 2019.
As Companhias acreditam que as ações ajuizadas não possuem mérito. Embora não possam prever o
resultado de tais ações, as Companhias não esperam que nenhuma delas seja relevante. É possível que
o ajuizamento de ações adicionais similares ou que as ações acima sejam aditadas. Caso isto ocorra, as
Companhias não pretendem emitir comentário sobre toda e qualquer nova ação que vier a ser ajuizada
ou aditada.
São Paulo, 18 de outubro de 2019.
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Filling of Complaints in the United States of America
Natura Cosméticos S.A. (“Natura Cosméticos”) and Natura &Co Holding S.A. (together with Natura
Cosméticos, the “Companies”) inform their shareholders and the market in general that the Companies
are aware that complaints have been filed in federal courts of the United States by purported Avon
Products, Inc. (“Avon”) stockholders challenging the disclosure made in connection with the proposed
business combination transaction between Natura Cosméticos and Avon, disclosed in the Material Fact
on May 22, 2019.
The Companies believe that the claims asserted are without merit. Although they cannot predict the
outcomes of these claims, the Companies do not expect any of them to be material. It is possible that
additional, similar complaints may be filed or the complaints described above may be amended. If this
occurs, the Companies do not intend to announce the filing of each additional, similar complaint or any
amended complaint.
São Paulo, October 18, 2019.
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Chief Financial and Investor Relations Officer

