LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
São Paulo, 19 de março de 2018. A Liq Participações S.A. ("Companhia"; LIQO3), em atendimento
às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e
para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 13 e 16 de março de 2018, vem
informar aos seus acionistas, credores e ao mercado em geral, que, com a revogação da tutela
antecipada concedida pela 4ª vara cível da Comarca de Jundiaí pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, as Ofertas Restritas da Quinta e da Sexta Emissão de Debêntures da Companhia, objeto do
Fato Relevante divulgado em 1 de março de 2018, serão retomadas seguindo o novo cronograma
abaixo:

Nº

EVENTO

6.
7.

DATA PREVISTA

Primeira de liquidação física e financeira das Debêntures na B3.
(2)
Segunda de liquidação física e financeira das Debêntures na B3.
(1)

(2)

(1)

20.03.2018
21.03.2018

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou
prorrogações a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou
modificação da Oferta Restrita, tal cronograma poderá ser alterado.
Apenas para parte das Debêntures da Primeira Série, sendo a integralização pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Primeira Série acrescido (i) de ágio de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) por Debênture da
Primeira Série; e (ii) da Remuneração das Debêntures da Primeira Série, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de
Integralização até a Segunda Data de Integralização.

A Liq, por meio de sua Diretoria de Relações 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.net.br

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Publicly-held Company

MATERIAL FACT
São Paulo, March 19, 2018. Liq Participações S.A. ("Company"; LIQO3), pursuant to the provisions
of the Instruction of the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM") No. 358, of January 3,
2002, as amended, of CVM Instruction No. 476, of January 16, 2009, as amended, and for the purposes
of Paragraph 4 of Article 157 of Law 6404, of December 15, 1976, as amended, in complement to the
Material Facts disclosed on March 13 and 16, 2018, hereby announces to its shareholders, creditors
and to the market in general that, with the revocation of the injunctive relief granted by the 4th Civil
Court of the County of Jundiaí by the Court of Justice of São Paulo, the Restricted Offerings of the Fifth
and Sixth Issuance of Debentures of the Company, object of the Material Fact released on March 1,
2018, will be resumed following the new schedule below:

No.

ESTIMATED DATE (1)

EVENT

6.
7.

First physical and financial settlement of the Debentures in B3.
Second physical and financial settlement of the Debentures in B3. (2)
(1)

(2)

03.20.2018
03.21.2018

All future dates provided are merely indicative and are subject to changes, suspensions, anticipations or extensions at the
discretion of the Issuer and the Lead Coordinator. The timetable may also be altered if the circumstances of the Restricted
Offering change, or if it is cancelled or modified.
Only for part of the Debentures of the First Series, which will be subscribed for their Unit Par Value plus (i) a premium of 33.33%
(thirty-three point thirty-three percent) per Debenture of the First Series; and (ii) the Remuneration of the Debentures of the
First Series, calculated pro rata from the First Payment Date to the Second Payment Date.

The Company, through its Investor Relations Officer, is available for any clarification through the
contacts below.

André Tavares Paradizi
Chief Financial and Investor Relations Officer

IR Contacts:
Phone.: (55 11) 3131-5136 or 3131-5131
E-mail: ri@liq.com.br
Website: ri.liq.net.br

