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Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
São Paulo, 29 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, em continuidade aos
fatos relevantes de 21 de novembro de 2018, 31 de janeiro de 2019, 20 e 28 de fevereiro e 15 de março
de 2019, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que, nesta
data, encerrou-se o prazo de cura de 10 (dez) dias úteis contados de 15 de março de 2019 para
realização do pagamento da Remuneração que seria devida em relação às debêntures da 2ª Emissão
de Debêntures da Companhia ("2ª Emissão"), sem que a Companhia e os titulares de debêntures da
2ª Emissão tenham acordado a postergação ou suspensão da exigibilidade de tal pagamento.
A despeito desse fato, a Companhia mantém contato com os titulares das debêntures da 2ª Emissão,
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 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, 29 de março de 2019.
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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CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Publicly-Held Company

MATERIAL FACT
São Paulo, March 29, 2019. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3), in accordance with article 157,
paragraph 4, of Law 6404/1976 and CVM Instruction 358/2002, further to the Material Facts disclosed
on November 21, 2018, January 31, 2019, February 20 and 28, 2019 and March 15, 2019, hereby
informs its shareholders, investors and the market in general that, on this date, the healing period of
10 (ten) working days as of March 15, 2019 for the payment of the interest on the 2nd Debentures Issue
of the Company (“2nd Issue”), without the Company and the holders of debentures of the 2nd Issue
having agreed to the postponement or suspension of the enforceability of such payment.
In spite of this fact, the Company maintains contact with the holders of the 2nd Issue, in order to
negotiate a solution consistent with the principles and purposes of the ongoing renegotiation of its
debt, which serves the interests of all its financial creditors.
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 29, 2019.
André Tavares Paradizi
Chief Financial and Investor Relations Officer
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