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COMUNICADO AO MERCADO

A Natura &Co Holding S.A. (“Natura &Co” ou “Companhia”) (B3: NTCO3; NYSE: NTCO), em
cumprimento às disposições constantes no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos
acionistas e ao mercado em geral que, em 16 de março de 2020, recebeu correspondência da Dynamo
Administração de Recursos Ltda. e da Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. (em conjunto,
“Dynamo”), informando sobre a alteração de sua participação acionária na Companhia. A Dynamo
confirmou deter de forma agregada 30.135.254 ações ordinárias e 14.617.173 American Depositary
Receipts (“ADR”), totalizando 59.369.600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que
correspondem a 5,00% do total de ações de emissão da Natura &Co.
A Dynamo informa, ainda, que a participação acionária detida tem por objetivo o investimento na
Companhia, sem intenção de alterar sua composição de controle ou estrutura administrativa, e não
visa atingir nenhum percentual de participação acionária em particular.
A Companhia ressalta que as informações específicas exigidas pelo artigo 12 da Instrução CVM 358
constam da correspondência anexa a este comunicado.

São Paulo, 16 de março de 2020.

José Antonio de Almeida Filippo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

Natura &Co Holding S.A. (“Natura &Co” or “Company”) (B3: NTCO3; NYSE: NTCO), pursuant
to the provisions of Article 12 of CVM Instruction nº 358/2002, hereby informs its shareholders and
the market that it has received, on March 16, 2020, a letter from Dynamo Administração de Recursos
Ltda. and Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. (combined, “Dynamo”), informing a
change in the percentage ownership of the Company. Dynamo confirmed that it holds in aggregated
form 30,135,254 common shares and 14,617,173 American Depositary Receipts (“ADR”), totaling
59,369,600 common shares, nominative and without par value, which represents 5.00% of Natura&
Co’s total shares.
Dynamo also informs that its equity interest is for investment purposes only, with no intention of
changing the control or influencing the administrative structure of the Company, and does not aim to
achieve any particular equity interest percentage.
The Company affirms that the specific information required by article 12 of CVM Instruction 358 is
included in the letter attached herein.

São Paulo, March 16, 2020.

José Antonio de Almeida Filippo
Chief Financial and Investor Relations Officer

