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FATO RELEVANTE

São Paulo, 03 de maio de 2019. 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, vem a público comunicar
aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em continuidade aos fatos relevantes de 21 de
novembro de 2018, 31 de janeiro de 2019, 20 e 28 de fevereiro de 2019 e 15 de março de 2019, e
considerando, como já informado, que a Companhia tem analisado diversas alternativas para a melhoria de
sua estrutura de capital e do perfil de sua dívida, inclusive, através da migração de sua dívida financeira atual
para uma nova emissão debêntures com parte conversíveis em ações, a fim de refletir os novos termos e
condições de seu endividamento financeiro, que, nesta data, realizou a Assembleia Geral Extraordinária, na
qual foi aprovada, por maioria dos votos válidos, a alteração do limite do capital autorizado da Companhia
dos atuais R$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais) para o valor de R$2.000.000.000,00 (dois
bilhões de reais), nos termos do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, e, por conseguinte, a alteração
da redação do parágrafo 3º do artigo 5º do estatuto social da Companhia.
O aumento do capital autorizado tem, entre seus objetivos, possibilitar a emissão de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações no âmbito dos compromissos assumidos na renegociação do
endividamento financeiro da Companhia.
A ata da Assembleia Geral de Extraordinária realizada nesta data foi disponibilizada no sistema IPE da
Comissão de Valores Mobiliários e no site de Relações com Investidores da Companhia.

São Paulo, 03 de maio de 2019.

André Tavares Paradizi
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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Website: ri.liq.com.br
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MATERIAL FACT
São Paulo, May 3, 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, that, following Material Facts published on November 21, 2018, January 31, 2019,
February 20 and 28, 2019 and March 15, 2019, and considering, as already informed, that the Company is
analyzing alternatives for the improvement of its capital structure and the profile of its debt, including,
through the migration of its current financial debt to a new debenture issue partially convertible into shares,
in order to reflect the new terms and conditions of its financial debt, that, on this date, held an Extraordinary
Shareholders Meeting, that approved, by the majority of votes, the change of the Company’s authorized
capital from one billion and one hundred million reais (R$ 1,100,000.00) to two billion reais (R$ 2,000,000.00),
in accordance with article 168 of the Brazilian Corporate Law, and, therefore, the amendment to the wording
of paragraph 3 of article 5 of the Company's Bylaws.
The increase in the authorized capital has, among other, the goal to enable the issue of shares or securities
convertible into shares within the scope of the commitments assumed in the renegotiation of the Company's
financial debt.
The minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting held today is available at the Brazilian Securities and
Exchange Commission and at the Company’s Investor Relations website.

São Paulo, May 3, 2019.

André Tavares Paradizi
Chief Financial and Investor Relations Officer
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