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FATO RELEVANTE

São Paulo, 30 de julho de 2018. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/1976 e na Instrução CVM
nº 358/2002, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 20 e 29 de junho 2018,
vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, nesta
data, foi realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures da
Companhia (“Assembleia Geral de Debenturistas”).
Os debenturistas da 2ª Emissão aprovaram a dispensa de manutenção, pela Companhia, dos
índices financeiros previstos na Escritura em relação ao 2º trimestre de 2018, findo em 30 de
junho de 2018, mediante a condição suspensiva de ser convocada, pela Companhia, até
01.08.2018, uma Assembleia Geral de Debenturistas com o objetivo de deliberar
determinados ajustes na Escritura, conforme proposta discutida entre os Debenturistas e a
Emissora.
A ata da Assembleia Geral de Debenturistas realizada nesta data, foi disponibilizada no
sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários e no site de Relações com Investidores da
Companhia.
São Paulo, 30 de julho de 2018.

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, July 30, 2018. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3) in accordance with
article 157, paragraph 4, of Law 6404/1976 and CVM Instruction 358/2002, in complement to
Material Facts published on June 20 and 29, 2018, hereby informs its shareholders, investors and
the market in general that, on this date, held a meeting for the holders of debentures of the 2nd
issue of debentures of the Company ("Debenture Holders’ Meeting").
The debenture holders of the 2nd issue approved the waiver of the maintenance, by the Company,
of the financial ratios set forth in the issue Indenture for the second quarter of 2018, ended on
June 30, 2018, due to the condition of the summoning, by the Company, until August 01, 2018,
of a Debentures Holders’ Meeting in order to deliberate in amendments to the issue indenture as
discussed between the debentures holders and the Company.
The minutes of the Debentures Holders’ Meeting is available at the Brazilian SEC and at the
Company’s IR website.
São Paulo, July 30, 2018
André Tavares Paradizi
Chief Financial and Investor Relations Officer

