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FATO RELEVANTE
São Paulo, 10 de junho de 2019. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em conformidade com
o §4º do art. 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 aos Fatos Relevantes divulgados em 16 e 31 de maio de 2019,
informa aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em
reunião realizada em 10 de junho de 2016, aprovou submeter à apreciação e aprovação em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser convocada em primeira convocação para 11 de julho de 2019 (“AGE”), proposta
de grupamento da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia (“RCA de
Grupamento”).
1. A proposta do Conselho de Administração consiste no grupamento da totalidade das 21.967.447
(vinte e um milhões, novecentas e sessenta e sete mil, quatrocentas e quarenta e sete) ações ordinárias
escriturais de emissão da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, na proporção de 30
(trinta) ações de cada espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, sem modificação do valor do
capital social da Companhia, de acordo com o previsto no artigo 12 da Lei nº 6.404/1976 (o
“Grupamento”).
2. O capital social da Companhia permanecerá no valor de R$ 280.818.610,28 (duzentos e oitenta
milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dez reais e vinte e oito centavos), passando, após a
conclusão do Grupamento, a ser dividido em 732.248 (setecentas e trinta e duas mil, duzentas e
quarenta e oito) ações ordinárias escriturais, todas nominativas e sem valor nominal.
3. O Grupamento visa mitigar o risco de volatilidade excessiva da cotação das ações ordinárias e
preferenciais de emissão da Companhia em razão do seu baixo valor atual de negociação na B3 S.A. –
Brasil Bolsa Balcão (“B3”), bem como adequar a cotação das ações da Companhia, conforme previsto
no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3 e
no Manual de Orientação de Emissores da B3, e nos termos do Ofício 304/2019-SLS, de 16 de maio
de 2019, emitido pela B3, a fim de que o valor de cada ação negociada seja superior a R$1,00 (um real).
4. O Grupamento não afetará os direitos patrimoniais e políticos das ações de emissão a Companhia.
5. Após a aprovação pela Assembleia Geral, a Liq divulgará Aviso aos Acionistas, estabelecendo prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação, para que os acionistas, a seu livre critério, através de compra
ou venda, ajustem suas respectivas posições acionárias em lotes múltiplos de 30 (trinta) ações,
mediante negociação privada ou em bolsa de valores, de modo que suas ações não gerem frações após
o processo de grupamento.
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6. Transcorrido o prazo para ajuste das posições, as eventuais frações de ações resultantes do
Grupamento serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na B3, sendo os valores
resultantes da alienação disponibilizados, proporcionalmente, nas contas correntes dos detentores das
frações, após a liquidação financeira final da venda.
7. As ações da Companhia serão negociadas grupadas no primeiro dia útil após o término do prazo de
30 (trinta) dias para que os acionistas ajustem suas posições.
8. Na RCA Grupamento também foi deliberado submeter à AGE a proposta de alteração do caput e
§1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se
dividirá o seu capital social em decorrência do Grupamento.
9. O cronograma atualizado do Grupamento encontra-se no Anexo I ao presente instrumento, com
detalhamento dos procedimentos 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.
10. 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, 10 de junho de 2019.
Luciano Bressan
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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ANEXO I AO FATO RELEVANTE DE 10 DE JUNHO DE 2019

1

Procedimentos

Prazos

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

10/06/2019

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.

10/06/2019

3

Divulgação de fato relevante com a proposta de grupamento de ações da
Companhia aprovada pelo Conselho de Administração.

10/06/2019

4

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

11/06/2019

5 Realização da Assembleia Geral.

11/07/2019

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

11/07/2019

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)

11/07/2019

6

8 Livre ajuste de posição para os acionistas.

9 Efetivação do grupamento (negociação das ações grupadas).

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.

12/07/2019 Até
11/08/2019

12/08/2019
Data será
oportunamente
informada após a
efetivação do
grupamento
Em até 7 dias úteis
após o último leilão
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MATERIAL FACT
São Paulo, June 10, 2019. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3), in accordance with paragraph 4 of article 157 of
Law 6,404 / 76, CVM Instruction 358/2002, in compliance with Official Letter 304/2019-SLS received by the Company
and in continuity with the Material Facts disclosed on May 16 and 31, 2019, informs its shareholders, investors and to
the market in general that its Board of Directors, at a meeting held on June 10, 2016, approved to submit to the
appreciation and approval at an Extraordinary Shareholders' Meeting to be called on first call for July 11, 2019 ("ESM"),
the proposal of a reverse split of all the common shares representing the Company's capital stock ("Reverse split BDM").
1. The proposal of the Board of Directors consists of a reverse split of all twenty-one million, nine hundred and sixtyseven thousand, four hundred and forty-seven (21,967,447) book-entry common shares issued by the Company, all
nominative and with no par value , in the proportion of 30 (thirty) shares of each type to one (1) share of the respective
class, without changing the value of the Company's capital stock, in accordance with article 12 of Law 6,404 / 1976 (the
"Reverse split").
2. The Company's capital stock will remain in the amount of two hundred eighty million, eight hundred and eighteen
thousand, six hundred and ten reais and twenty-eight centavos (R$ 280,818,610.28), and, after the conclusion of the
reverse split, will be divided into 732,248 (seven hundred and thirty-two thousand, two hundred and forty-eight)
common book-entry shares, all nominative and with no par value.
3. The Reverse split aims to mitigate the risk of excessive volatility of the quotation of the common and preferred shares
issued by the Company due to its low current trading value in B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ("B3"), as well as to adjust
the quotation of the shares issued by Company, as provided for in the Listing Rules of Issuers and Admission to Trading
Securities of B3 and in the Issuer Manual of B3, and pursuant to Official Letter 304/2019-SLS dated May 16, 2019, issued
by B3, so that the value of each share traded exceeds R $ 1.00 (one real).
4. The reverse split shall not affect the equity and political rights of the shares issued by the Company.
5. Upon approval by the Shareholders’ Meeting, Liq will disclose a Notice to Shareholders, establishing a period of thirty
(30) days from the disclosure, so that shareholders, at their discretion, through purchase or sale, adjust their respective
shareholding in multiple lots of thirty (30) shares, through private or stock exchange trading, so that their shares do not
generate fractions after the reverse split process.
6. After the deadline for adjusting the positions, any fractions of shares resulting from the reverse split will be
separated, grouped in whole numbers and sold in B3, and the amounts resulting from the sale will be made available
proportionally in the current accounts of the holders of the fractions, after financial settlement of the sale.
7. The shares of the Company will be traded on a group basis on the first business day after the expiration of the 30
(thirty) day period for shareholders to adjust their positions.
8. In the Reverse Split BDM, it was also resolved to submit to the Extraordinary Shareholders’ Meeting the proposal
to amend the caput and paragraph 1 of article 5 of the Company's Bylaws to reflect the new number of shares in
which its capital stock will be divided as a result of the Reverse Split.
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9. The updated schedule of the reverse split is set out in Attachment I to this Material Fact, detailing the procedures
that will be adopted to carry out its reverse split in compliance with the Listing Rules of Issuers and Admission to
Trading Securities (Regulation) and to the Issuer Manual of B3, with respect to the quotation rule of the shares
issued by it.
10. 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, June 10, 2019.

Luciano Bressan
Chief Financial and Investor Relations Officer
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ATTACHMENT I TO THE MATERIAL FACT DISCLOSED JUNE 10, 2019

Procedimentos
1

Prazos

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

June 10, 2019

Release of the summary of the minutes of the Board of Directors with the
2 approval of the proposal of the reverse split on the Company's IR website
and at the Brazilian SEC.

June 10, 2019

3

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

June 10, 2019

4

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

June 11, 2019

5 Holding of the Shareholders’ Meeting.
6

July 11, 2019

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

9 Effect of reverse split (trading of grouped shares).

July 11, 2019

July 11, 2019

Between July 12, 2019
and August 11, 2019

August 12, 2019

10 Auction of the remaining fractions to the reverse split.

Date will be informed
in due course after the
reverse 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
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