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FATO RELEVANTE
São Paulo, 30 de janeiro de 2017. A Contax Participações S.A. (“Companhia”; CTAX3),
em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/1976 e na Instrução CVM
nº 358/2002, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 11 de setembro
de 2017, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral
que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada, em segunda convocação, em 30 de
janeiro de 2018, foi aprovada a alteração da razão social da Companhia, que passa a ser
denominada Liq Participações S.A., refletindo em sua razão social a atual identidade
corporativa adotada pela empresa. As ações de emissão da Companhia continuarão a ser
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pelo código de negociação CTAX 3 até que
os pedidos de alteração de código de negociação sejam processados e deferidos pela B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e pela CVM. A data de alteração do código de negociação será
divulgada oportunamente.
A Companhia, por meio de seu Diretor de Relação com Investidores, está à disposição
para eventuais esclarecimentos através dos contatos abaixo.
André Tavares Paradizi
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Contatos de RI:
Tel.: (11) 3131-5136 ou 3131-5131
E-mail: ri@liq.com.br
Website: ri.liq.com.br
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MATERIAL FACT
São Paulo, January 30, 2018. Contax Participações S.A. ("Company"; CTAX3), pursuant to
article 157, paragraph 4, of Law 6,404/76 and CVM’s Instruction nr. 358/02, in addition to the Notice
to the Market released on September 11, 2017, announces to its shareholders, investors and the
market in general that at the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on second call on January
30, 2018, approved the change of the Company’s name, which will be renamed Liq Participações
S.A., reflecting in its corporate name the current corporate identity adopted by the Company. The
shares issued by the Company will continue to be traded on B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão by the
trading code CTAX3 until the requests for changes in the trading code are processed and approved
by B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão and by CVM. The date of change of the trading code will be
disclosed in due course.
The Company, through its Investor Relations Officer, is available for any clarification through the
contacts below.

André Tavares Paradizi
Financial and Investors Relations Officer
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