LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N.º 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
São Paulo, 07 de junho de 2019. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em
atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/02, conforme alterada, e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem informar aos acionistas e ao mercado
em geral que, recebeu, nesta data, do agente escriturador das debêntures da 6ª emissão de
debêntures da Companhia, da solicitação de conversão de 84.070.255 (oitenta e quatro milhões,
setenta mil, duzentos e cinquenta e cinco) debêntures em ações ordinárias (“Solicitação de
Conversão”) pela Sedici Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade controlada
diretamente pelo Sr. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá (“Márcio Quixadá”), Vice Presidente
do Conselho de Administração da Companhia.
De acordo com a Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia,
as debêntures serão convertidas em ações após a apuração do valor de conversão, conforme
fórmula prevista no item 4.6.3 desta Escritura.
A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre o
tema objeto deste fato relevante.
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

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N.º 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Publicly-held Company

MATERIAL FACT
São Paulo, June 07, 2019. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3), in compliance with the
provisions of Instruction No. 358/02 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM),
as amended, and for the purposes of paragraph 4 of article 157 of Law 6,404 / 76, as amended
("Corporate Law for Shares "), hereby informs the shareholders and the general market that,
received, on this date, from the debenture agent of the Company's 6th issue of debentures, of
the request to convert eighty-four million, seventy thousand, two hundred and fifty-five
(84,070,255) debentures into common shares ("Request for Conversion") by Sedici
Empreendimentos and Participações Ltda., a company directly controlled by Mr. Márcio
Adolpho Girão Barros Quixadá ("Márcio Quixadá"), Vice Chairman of the Company's Board of
Directors.
Pursuant to the Deed of the 6th Issue of Debentures Convertible into Shares of the Company,
the debentures will be converted into shares after calculation of the conversion value, according
to the formula set forth in item 4.6.3 of this Deed.
The Company will keep its shareholders, investors and the market in general informed on the
subject matter of this material fact.
Luciano Bressan
Chief Fianancial and Investor Relations Officer

Contatos de RI:
Tel.: (11) 3131-5136 ou 3131-5131
E-mail: ri@liq.com.br
Website: ri.liq.com.br

