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FATO RELEVANTE

São Paulo, 13 de junho 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, que, nesta data, em continuidade
aos fatos relevantes divulgados em 21 de novembro de 2018, 31 de janeiro de 2019, 20 e 28 de
fevereiro de 2019, 15 de março de 2019, 12 de abril de 2019, 03 e 21 de maio de 2019, foram realizadas
as Assembleias Gerais de Debenturistas da 1ª série da 1ª emissão de debêntures da Companhia (“1ª
Série da 1ª Emissão”), da 2ª Série da 1ª emissão de debêntures da Companhia (“2ª Série da 1ª
Emissão”), da 3ª emissão de debêntures da Companhia (“3ª Emissão”), da 1ª série da 5ª emissão de
debêntures da Companhia (“1ª Série da 5ª Emissão”), da 2ª série da 5ª emissão de debêntures da
Companhia (“2ª Série da 5ª Emissão”) e da 4ª série da 5ª emissão de debêntures da Companhia (“4ª
Série da 5ª Emissão” e em conjunto com 1ª Série da 5ª Emissão e com a 2ª Série da Emissão, “5ª
Emissão”), nas quais foram deliberadas, respectivamente, as matérias elencadas abaixo.
1ª Série da 1ª Emissão:
Os debenturistas da 1ª série da 1ª emissão aprovaram: (i) alteração de data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da 1ª Série da 1ª Emissão que seria devido em 15 de junho de 2019 para
15 de agosto de 2019; e (ii) dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos
no item XVII da Cláusula 6.25 da Escritura em relação aos trimestres findos em 30 de junho de 2019.
2ª Série da 1ª Emissão:
Os debenturistas da 2ª série da 1ª emissão aprovaram: (i) alteração de data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da 2ª Série da 1ª Emissão que seria devido em 15 de junho de 2019 para
15 de agosto de 2019; e (ii) dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos
no item XVII da Cláusula 6.25 da Escritura em relação aos trimestres findos em 30 de junho de 2019.
3ª Emissão:
Os debenturistas da 3ª Emissão aprovaram: (i) alteração de data de Pagamento da Remuneração das
Debêntures da Terceira Emissão que seria devido em 15 de junho de 2019 para 15 de agosto de 2019;
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e (ii) dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos no item X da Cláusula
6.27.2 da Escritura em relação aos trimestres findos em 30 de junho de 2019.
1ª Série da 5ª Emissão:
Os debenturistas da 1ª Série da 5ª Emissão aprovaram: (i) a alteração de data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da 1ª Série da 5ª Emissão que seria devido em 15 de junho de 2019
para 15 de agosto de 2019; e (ii) a dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”)
previstos no item "g" da Cláusula 5.1.2 da Escritura em relação aos trimestres findos em 30 de junho
de 2019.
2ª Série da 5ª Emissão:
Os debenturistas da 2ª Série da 5ª Emissão aprovaram: (i) a dispensa de manutenção dos índices
financeiros (“covenants”) previstos no item "g" da Cláusula 5.1.2 da Escritura em relação aos trimestres
findos em 30 de junho de 2019.
4ª Série da 5ª Emissão:
Os debenturistas da 2ª Série da 5ª Emissão aprovaram: (i) a alteração de data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da 4ª Série da 5ª Emissão que seria devido em 15 de junho de 2019
para 15 de agosto de 2019; e (ii) a dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”)
previstos no item "g" da Cláusula 5.1.2 da Escritura em relação aos trimestres findos em 30 de junho
de 2019.
Adicionalmente, em Assembleias Gerais de Debenturistas da Companhia realizadas também nesta
mesma data, os Debenturistas da 1ª Emissão, 3ª Emissão e 5ª Emissão aprovaram alterações similares
e conceitualmente idênticas nas suas respectivas escrituras, que produzirão efeitos a partir da efetiva
celebração do instrumento contratual de uma nova emissão de debêntures pela Companhia (“7ª
Emissão”).
As atas das Assembleias Gerais de Debenturistas realizadas nesta data foram disponibilizadas, no
sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários e no site de Relações com Investidores da Companhia.
São Paulo, 13 de junho de 2019.

Luciano Bressan
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Publicly-held Company

MATERIAL FACT

São Paulo, June 13, 2019. Liq Participações S.A. (“Company”; LIQO3), in compliance with the
provisions of article 157, paragraph 4, of Law 6404/1976 and CVM Instruction No. 358/2002, hereby
announces to its shareholders, investors and the market in general that on this date, as a continuation
of the Material Facts released on November 21, 2018, January 31, 2019, February 20 and 28, 2019,
March 15, 2019, April 12, 2019, May 3 and May 21, 2019, held the Debenture Holders' Meetings for
the 1st series of the 1st issue of debentures issued by the Company (“1st series of the 1st issue”), the 2nd
series of the 1st issue of debentures issued by the Company (“2nd series of the 1st issue”), the 3rd issue
of debentures issued by the Company (“3rd issue”), the 1st series of the 5th issue of debentures issued
by the Company (“1st series of the 5th issue”), the 2nd series of the 5th issue of debentures issued by the
Company (“2nd series of the 5th issue”) and the 4th series of the 5th issue of debentures issued by the
Company (“4th series of the 5th issue” that together with the 1st series of the 5th issue and the 2nd series
of the 5th issue, “5th issue”), in which the following matters were deliberated, respectively.

1st Series of the 1st Issue:
The debenture holders of the 1st series of the 1st issue approved: (i) the postponement of the payment
of the Interest on the Debentures of 1st series of the 1st issue from June 15, 2019 to August 15, 2019;
and (ii) the waiver of the maintenance, by the Company, of the financial ratios ("covenants") provided
for in item XVII of Clause 6.25 of the Indenture, exclusively, in relation to the quarter ended on June
30, 2019.
2nd Series of the 1st Issue:
The debenture holders of the 2nd series of the 1st issue approved: (i) the postponement of the payment
of the Interest on the Debentures of 2nd series of the 1st issue from June 15, 2019 to August 15, 2019;
and (ii) the waiver of the maintenance, by the Company, of the financial ratios ("covenants") provided
for in item XVII of Clause 6.25 of the Indenture, exclusively, in relation to the quarter ended on June
30, 2019.
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3rd Issue:
The debenture holders of the 3rd issue approved: (i) the postponement of the payment of the Interest
on the Debentures of 3rd issue from June 15, 2019 to August 15, 2019; and (ii) the waiver of the
maintenance, by the Company, of the financial ratios ("covenants") provided for in item X of Clause
6.27.2 of the Indenture, exclusively, in relation to the quarter ended on June 30, 2019.
1st Series of the 5th Issue:
The debenture holders of the 1st series of the 5th issue approved: (i) the postponement of the payment
of the Interest on the Debentures of 1st series of the 5th issue from June 15, 2019 to August 15, 2019;
and (ii) the waiver of the maintenance, by the Company, of the financial ratios ("covenants") provided
for in item “g” of Clause 5.1.2 of the Indenture, exclusively, in relation to the quarter ended on June
30, 2019.
2nd Series of the 5th Issue:
The debenture holders of the 2nd series of the 5th issue approved: (i) the waiver of the maintenance,
by the Company, of the financial ratios ("covenants") provided for in item “g” of Clause 5.1.2 of the
Indenture, exclusively, in relation to the quarter ended on June 30, 2019.
4th Series of the 5th Issue:
The debenture holders of the 4th series of the 5th issue approved: (i) the postponement of the payment
of the Interest on the Debentures of 1st series of the 5th issue from June 15, 2019 to August 15, 2019;
and (ii) the waiver of the maintenance, by the Company, of the financial ratios ("covenants") provided
for in item “g” of Clause 5.1.2 of the Indenture, exclusively, in relation to the quarter ended on June
30, 2019.
In addition, at the Debenture Holders’ Meeting held on this same date, the Debenture Holders of the
1st Issue, 3rd Issue and 5th Issue approved similar and conceptually identical amendments in their
respective indentures, which will take effect as of the effective execution of the contractual instrument
of a new issue of debentures by the Company (“7th Issue”).
The minutes of the Debenture Holders’ Meetings, held today, are available at the Brazilian SEC and at
the Company’s IR website.
São Paulo, June 13, 2019.
Luciano Bressan
Chief Financial and Investor Relations Officer
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