LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
Ofício 304/2019-SLS
Procedimentos e Cronograma para Grupamento de Ações
São Paulo, 31 de maio de 2019. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em conformidade com o
§4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, a Instrução CVM nº 358/2002, em atenção ao Ofício 304/2019-SLS
recebido pela Companhia e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 16 de maio de 2019, vem a
público apresentar, aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral os procedimentos e o
cronograma, na forma do Anexo I, que serão adotados para realização de seu grupamento de ações em
cumprimento ao Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários
(Regulamento) e ao Manual do Emissor da B3, no que diz respeito à regra de cotação das ações de sua
emissão.
A Companhia, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais
esclarecimentos através dos contatos abaixo e reitera o compromisso de manter acionistas, investidores e ao
mercado em geral devida e oportunamente informados nos termos da legislação aplicável.
São Paulo, 31 de maio de 2019.

Luciano Bressan
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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ANEXO I AO FATO RELEVANTE DE 31 DE MAIO DE 2019

1

Procedimentos

Prazos

Apresentação da proposta de grupamento das ações para deliberação do
Conselho de Administração da Companhia.

Até 04/10/2019

Publicação do extrato da ata do Conselho de Administração com a
2 aprovação da proposta do grupamento de ações no site de RI da
Companhia e na CVM.

No mesmo dia da
reunião do Conselho de
Administração

3

No mesmo dia da
Divulgação de fato relevante com a proposta de grupamento de ações da
reunião do Conselho de
Companhia aprovada pelo Conselho de Administração.
Administração

4

Publicação de edital de convocação da Assembleia Geral que deliberará
sobre o grupamento de ações.

5 Realização da Assembleia Geral.
6

Publicação do extrato da ata da Assembleia Geral com a aprovação da
proposta do grupamento de ações.

Publicação de Aviso aos Acionistas informando sobre as deliberações da
Assembleia, em especial sobre o fator de grupamento, prazo para ajuste
7
de posições, data do grupamento, tratamento das frações das ações,
dentre outras informações (no site de RI e na CVM)

Até 15 dias antes da
realização da
Assembleia Geral
Até 18/11/2019
No mesmo dia da
Assembleia
Geral
No mesmo dia da
Assembleia
Geral

8 Livre ajuste de posição para os acionistas.

Em até 30 dias após a
realização da
Assembleia Geral

9 Efetivação do grupamento (negociação das ações grupadas).

Em até 1 dia após o
decurso do prazo para
ajuste de posição

10 Leilão das frações remanescentes ao grupamento.

Crédito do valor apurado pela venda das frações remanescentes em
11 conta corrente, ou à disposição dos acionistas no banco custodiante das
ações.

Data será
oportunamente
informada após a
efetivação do
grupamento
Em até 7 dias úteis
após o último leilão

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
Official Letter 304/2019-SLS
Procedures and Schedule for the Share Reverse Split
São Paulo, May 31, 2019. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3), in compliance with the provisions of
article 157, paragraph 4, of Law 6404/76 and CVM Instruction 358/02, in accordance with Official Letter
304/2019-SLS received by the Company, and in continuity to the Material Fact released on May 16, 2019,
publicly presents to its shareholders, investors and the market in general the procedures and schedule, at
Attachment I, that will be adopted for the reverse split of its shares, under the terms of the Listing Rules of
Issuers and Admission to Trading Securities (Regulation) and the Issuer Manual of B3, with respect to the
quoting rules of the shares issued by the Company.
The Company, through its Investor Relations Department, is available for any clarification through the
contacts below and reiterates its commitment to keep shareholders, investors and the market in general duly
and timely informed in accordance with the applicable legislation.
São Paulo, May 31, 2019.

Luciano Bressan
Chief Financial and Investor Relations Officer

IR Contact:
Ph.: (+55 11) 3131-5136 ou 3131-5131
E-mail: ri@liq.com.br
Website: ri.liq.com.br
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ATTACHMENT I TO THE MATERIAL FACT RELEASED ON MAY 31, 2019

Procedures
1

Presentation of the proposed reverse stock split for discussion of the
Company's Board of Directors

Schedule
Until 10/04/2019

Release of the summary of the minutes of the Board of Directors with the On the same day as the
2 approval of the proposal of the reverse stock split on the Company's IR
Board of Directors'
website and at the Brazilian SEC.
meeting
3

Release of material fact with the proposed reverse stock split of the
Company approved by the Board of Directors.

4

Publication of a call notice of the General Meeting that will deliberate on
the reverse stock split.

5 Holding of the Shareholders’ Meeting.
6

Publication of the summary of the minutes of the Shareholders’ Meeting
with the approval of the proposal of the reverse stock split.

Publication of Notice to Shareholders informing about the deliberations
of the Shareholders’ Meeting, in particular on the grouping factor, term
7
for adjustment of positions, date of grouping, treatment of fractions of
shares, among other information (on IR website and Brazilian SEC)

8 Free adjustment of position for shareholders.

On the same day as the
Board of Directors'
meeting
Up to 15 days before
the General Meeting
Until 11/18/2019
On the same day as the
Shareholders’ Meeting

On the same day as the
Shareholders’ Meeting

Within 30 days after
the Shareholders’
Meeting

9 Effect of reverse stock split (negotiation of grouped shares).

Within 1 day after the
deadline for
adjustment of position

10 Auction of the remaining fractions to the reverse stock split.

Date will be informed
in due course after the
reverse stock split

Credit of the value determined by the sale of the remaining fractions in
11 current account, or at the disposal of the shareholders in the custodian
bank of the shares.

Within 7 business days
after the last auction

IR Contact:
Ph.: (+55 11) 3131-5136 ou 3131-5131
E-mail: ri@liq.com.br
Website: ri.liq.com.br

