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NIRE 35300180631
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
São Paulo, 09 de abril de 2018. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em
atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/02, conforme alterada, e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem informar aos acionistas e ao mercado
em geral que, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 22 de fevereiro de 2018,
recebeu comunicações da Jereissati Participações S.A. (“Jereissati”), da Parthica Participações
Ltda. (“Parthica”) e do Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho (“Fábio Carvalho”), Vice
Presidente do Conselho de Administração da Companhia e controlador indireto da Parthica,
informando a conclusão da transação contemplada no Contrato de Compra e Venda de Ações
celebrado sob condição suspensiva em 21.02.2018, que resultou na aquisição, pela Parthica,
diretamente e pelo Sr. Fábio Carvalho, indiretamente, da totalidade das ações de emissão da
JPSP Investimentos e participações S.A. (“JPSP”), acionista da Companhia.
A JPSP é detentora de (i) diretamente, 352.893 ações ordinárias da Companhia e (ii)
indiretamente, 25.887.768 debêntures conversíveis em ações, da espécie subordinada, da 6ª
emissão de debêntures da Companhia.

De acordo com a comunicação recebida pela Parthica, a aquisição da participação acionária
“não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Liq”.

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.com.br

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N.º 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Publicly-held Company

MATERIAL FACT
São Paulo, April 9, 2018. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3), pursuant to the
provisions of Instruction No. 358/02 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM),
as amended, and for the purposes of paragraph 4 of article 157 of Law 6,404 / 76, as amended
(“Brazilian Corporate Law”), hereby informs its shareholders and the Market in general that, further
to the Material Fact disclosed on February 22, 2018, the Company received communication from
Jereissati Participações S.A. (“Jereissati”), Parthica Participações Ltda. (“Parthica”) and from Mr.
Fábio Soares de Miranda Carvalho (“Fábio Carvalho”), the Company’s Vice President of the Board
of Directors and Parthica’s indirect controlling shareholder, informing about the conclusion of the
transaction provided for in the Share Purchase Agreement entered into under suspensive condition
on February 21, 2018, as a result of the direct acquisition by Parthica and indirect acquisition by
Mr. Carvalho of all shares issued by PSP Investimentos e participações S.A. (“JPSP”), the Company’s
shareholder.

JPSP (i) directly holds 352,893 Company common shares and (ii) indirectly holds 25,887,768
subordinated debentures convertible into shares of the Company’s 6th debenture issue.
According to the communication received from Parthica, the acquisition of interest “does not intend
to change the Company’s control or administrative structure.”
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 Contcats:
Ph.: (55 11) 3131-5136 or 3131-5131
E-mail: ri@liq.com.br
Website: ri.liq.com.br

