Companhia Aberta
NIRE 35.300.531.582
CNPJ/ME n° 32.785.497/0001-97
COMUNICADO AO MERCADO
Encerramento do Programa de Recompra
Natura &Co Holding S.A. (B3: NTCO3; NYSE: NTCO), sociedade por ações com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Alexandre Colares, n° 1.188, Sala A17 –
Bloco A, Parque Anhanguera, CEP 05106-000 ("Companhia"), em cumprimento ao disposto
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 567, de 17 de setembro de 2015, informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral o encerramento na presente data do Programa de
Recompra de Ações da Companhia, conforme aprovado em reunião de seu Conselho de
Administração e divulgado no Fato Relevante datado de 06 de fevereiro de 2020 (“Programa
de Recompra”), tendo em vista a aquisição da totalidade das ações objeto do Programa de
Recompra.
Nos termos do Programa de Recompra, desde sua aprovação até o dia 17 de fevereiro de 2020,
a Companhia adquiriu em bolsa de valores, a preços de mercado, o total de 1.114.460 (um
milhão, cento e catorze mil, quatrocentas e sessenta) ações ordinárias de emissão da
Companhia, que poderão ser utilizadas para fazer frente às obrigações da Companhia
decorrentes do eventual exercício dos programas de ações restritas e opções de compra de
ações da Companhia, podendo, ainda, serem mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas
nos termos da lei.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores

Publicly Held Company
CNPJ/MF n° 32.785.497/0001-97
NIRE 35.300.531.582
NOTICE TO THE MARKET
Closing of the Buyback Program
Natura &Co Holding S.A. (B3: NTCO3; NYSE: NTCO), a publicly held company
headquartered in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Av. Alexandre Colares, 1,188,
Room A17 - Bloco A, Parque Anhanguera, Zip Code 05106-000 ("Company"), in compliance
with the provisions of the Securities and Exchange Commission Instruction n. 567, of
September 17, 2015, informs its shareholders and the market in general the closing, on the
present date, of the Share Buyback Program of the Company, as approved at a meeting of its
Board of Directors and disclosed in the Material Fact dated February 6, 2020 (“Repurchase
Program”), considering the acquisition of all of the shares subject to the Repurchase Program.
Under the terms of the Buyback Program, since its approval until February 17th, 2020, the
Company acquired on the stock exchange, at market prices, the total of 1,114,460 (one million,
one hundred and fourteen thousand, four hundred and sixty) common shares issued by the
Company, which may be used to meet the Company's obligations arising from the eventual
exercise of the Company's restricted share programs and stock options, and may also be held
in treasury, disposed of or canceled under the terms of the law.
São Paulo, February 18th, 2020.
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Chief Financial and Investor Relations Officer

