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FATO RELEVANTE
São Paulo, 15 de março de 2019. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em cumprimento ao
disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar
aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que, em continuidade aos fatos relevantes de
21 de novembro de 2018, 31 de janeiro de 2019, 20 e 28 de fevereiro de 2019, nesta data, foi realizada
a Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia (“2ª Emissão” e
“Assembleia Geral de Debenturistas”) e, como já informado, a Companhia vem negociando com seus
credores o reperfilamento da sua dívida. Entretanto, como resultado da Assembleia Geral de
Debenturistas, até a data prevista para pagamento dos valores referentes à Remuneração das
Debêntures, as negociações para postergação do referido pagamento não foram concluídas. Dessa
forma, a Companhia terá o prazo de 10 (dez) dias úteis contados da presenta data para sanar o
inadimplemento, conforme alínea "a" da Cláusula 23.1 da Escritura da 2ª Emissão.
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.
Adicionalmente, em dois instrumentos bilaterais de dívida, a Companhia, assim como nas debêntures
de emissão da Companhia, solicitou: (a) a postergação do pagamento dos juros vincendos em 15 de
março de 2019, (b) os waivers pela não observância dos índices financeiros no período do 4º trimestre
de 2018, findo em 31 de dezembro de 2018, e do 1º trimestre de 2019, findo em 31 de março de 2019
e (c) a postergação da data da abertura de sua conta reserva. No entanto, até a presente data, a
Companhia não recebeu ainda comunicação expressa sobre a concordância ou não com todas essas
solicitações.
A despeito desse fato, a Companhia mantém contato com os titulares das Debêntures da 2ª emissão,
bem como com os seus credores bilaterais, com o objetivo de negociar uma solução consistente com
os princípios e propósitos da renegociação em curso de sua dívida que atenda aos interesses de todos
os seus credores financeiros. A esse respeito, a Companhia tem analisado junto a seus assessores e
credores diversas alternativas para a melhoria de sua estrutura de capital e do perfil de sua dívida,
inclusive, como já divulgado, a possibilidade de uma Exchange Offer de sua dívida atual para uma
dívida conversível em ações, refletindo os novos termos e condições de seu endividamento financeiro.
A Diretoria da Companhia segue comprometida na discussão e negociação com seus credores, com o
intuito de se alcançar brevemente o consenso para que se estabeleçam os novos termos e condições
de seu endividamento.
São Paulo, 15 de março de 2019.
André Tavares Paradizi
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
São Paulo, March 15, 2019. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3), in accordance with article
157, paragraph 4, of Law 6404/1976 and CVM Instruction 358/2002, hereby informs its shareholders,
investors and the market in general, further to the material facts disclosed by the Company on
November 21, 2018, January 31, 2019, February 20 and 28, 2019, that, on this date, held Meeting for
the Debenture Holders of the 2nd Issue of Debentures ("2nd Issue" and "Debentures Holders
Meetings"), and as already disclosed, the Company is negotiating with its creditors the debt reprofiling.
However, as a result of the Debenture Holder Meeting, until the due date for the payment of the
amount regarding the Remuneration of the Debentures, the negotiations for postponement of said
payment were not concluded. Thus, the Company will have the term of 10 (ten) business days counted
from the present date to remedy default, as letter "a" of Clause 23.1 of the Deed of the 2nd Issue.
The minutes of the Debenture Holder Meeting held today is available at the Brazilian Securities and
Exchange Commission system and at the Company’s Investor Relations website.
In addition, on two bilateral debt instruments, the Company, as in the case of the debentures issued
by the Company, requested: (a) the postponement of interest due on March 15, 2019, (b) the waiver
of the maintenance, by the Company, of the financial ratios for the 4th quarter of 2018, ended on
December 31, 2018, and for the 1st quarter of 2019, ended on March 31, 2019 and (c) the
postponement of the term to open the escrow account. However, to date, the Company has not yet
received an express communication regarding the agreement or not with all such requests.
In spite of this fact, the maintains contact with the holders of the debentures of the 2nd issue, as well
as with the bilateral creditors, with the objective of negotiating a solution consistent with the principles
and purposes of the ongoing renegotiation of its debt that complies the interests of all its financial
creditors. In this regard, the Company has analyzed with its advisors and creditors several alternatives
for the improvement of its capital structure and the profile of its debt, including, as already disclosed,
the possibility of an Exchange Offer of its current debt for a debt convertible into shares, reflecting the
new terms and conditions of its financial indebtedness
The Company's management remains committed to the discussion and negotiation with its creditors,
with the intention of reaching a consensus soon to establish the new terms and conditions of its
indebtedness.
São Paulo, March 15, 2019.
André Tavares Paradizi
Chief Financial and Investor Relations Officer
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