LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N.º 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
São Paulo, 17 de abril de 2018. LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”; LIQO3), em
atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 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 o recebimento pela Companhia, nesta data, da carta anexa enviada pela empresa
NANAK RJ PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.097.995/0001-89
(“NANAK”), comunicando que, em função da conversão de 1.235.510 (um milhão, duzentas
e trinta e cinco mil, quinhentas e dez) debêntures em 16 de abril de 2018 e de 1.879.196 (um
milhão, oitocentas e setenta e nove mil, cento e noventa e seis) debêntures em 17 de abril
de 2018, todas da 6ª emissão de debêntures da Companhia, passou a deter (i) 1.125.962
(um milhão, cento e vinte e cinco mil, novecentas e sessenta e duas) ações ordinárias de
emissão da LIQ, correspondentes a 18,5% do capital social votante e total da Companhia,
além de (ii) 20.169.608 (vinte milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentas e oito)
debêntures conversíveis em ações da 6ª emissão de debêntures da Companhia.

Conforme teor da carta recebida e reproduzido anexo, a NANAK informa que é sociedade
sob controle comum da Vertere Participações S.A. (atual denominação de JPSP
Investimentos e Participações S.A.) que, por sua vez, detém 352.893 (trezentas e cinquenta
e duas mil, oitocentas e noventa e três) ações ordinárias da Companhia. De acordo com a
comunicação recebida, a aquisição da participação acionária realizada pela NANAK “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

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 17, 2018. LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”; LIQO3), complying with
the provisions of Instruction 358/02, as amended, of the Brazilian Securities and Exchange
Commission (“CVM”), and with the purposes of Paragraph 4 of Article 157 of Law 6.404/76,
as amended, (“Brazilian Corporate Law”), hereby announces to its shareholders and to the
market in general that it has received today the letter attached, send by the company
NANAK RJ PARTICIPAÇÕES S.A., Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF) 19.097.995/000189 (“NANAK”) announcing that, due to the conversion of 1,235,510 debentures of the

Company’s 6th debentures issue on April 16 and the conversion of 1,879,196 debentures of
the Company’s 6th debentures issue on April 17, it now owns (i) 1,125,962 common shares
issued by LIQ, corresponding to 18.5% of the voting total share capital of the Company,
in addition to (ii) 20,169,608 debentures convertible into shares of the Company’s 6th
debentures issue.
In accordance with attached letter received by the Company, NANAK states that it is a
company under common control of Vertere Participações S.A. (current name of JPSP
Investimentos e Participações S.A.), a company that owns directly, 352,893 common
shares of the Company. Furthermore, according to the notice received, the acquisition of
the shareholding made by NANAK “has no intention to change the control or the
administrative structure of Liq”.
Liq, by means of 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.com.br
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