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FATO RELEVANTE
São Paulo, 17 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, 13 de junho de 2019, foi
realizada a Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia (“2ª
Emissão” e “Assembleia Geral de Debenturistas”, respectivamente), na qual o debenturista BNDES
PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, representando 99,97% desta emissão, decretou o vencimento
antecipado da 2ª Emissão em virtude do não pagamento da Remuneração devida em 15 de março de
2019, conforme itens 23.1, "a" e 23.3, Cláusula III, do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª
(Segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples, Série única, com Garantia Real e Garantia Adicional
Fidejussória, Conjugada com Bônus de Subscrição da LIQ Participações S.A.”
Conforme divulgado no último fato relevante da Companhia, de 13 de junho de 2019, os credores
financeiros da 1ª, 3ª e 5ª emissão de debêntures, aprovaram alterações nos termos e condições de sua
dívida financeira que passarão a vigorar após a celebração da 7ª emissão de debêntures da Companhia,
mostrando seu apoio no processo de renegociação das dívidas financeiras.
Adicionalmente, o Conselho de Administração homologou um aumento do capital social no valor de R$
337.138.581,76, mediante a emissão de 61.974.004 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
de emissão da Companhia, em função da solicitação de conversão de debêntures da 5ª e 6ª emissões da
Companhia, conforme Aviso aos Acionistas publicado nesta data.
À despeito da deliberação do BNDESPAR na 2ª emissão de debêntures, a Companhia seguirá em
negociação com os debenturistas desta emissão, na busca de um alinhamento entre os interesses da
Companhia e do conjunto de credores financeiros da Companhia, confiante de que continuará
recebendo o apoio da maioria de seus credores financeiros nas próximas etapas da renegociação dos
termos e condições de sua dívida financeira.
A ata da Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta data foi disponibilizada, no sistema IPE da
Comissão de Valores Mobiliários e no site de Relações com Investidores da Companhia.
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MATERIAL FACT
São Paulo, June 17, 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 disclosed on November 21, 2018, January 31, 2019, February 20 and 28, 2019, March 15, 2019,
Abril 12, 2019, May 3 and 21, 2019, June 13, 2019, held a Debenture Holders Meeting of the 2nd Issue of
Debentures (“2nd Issue” and “Debenture Holders Meeting”, respectively), in which the debenture holder
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, representing 99.97% of this issue, decreed the early maturity
of the 2nd Issue due to the non-payment of the Remuneration due on March 15, 2019, according to items
23.1, “a” and 23.3, Clause III, of the “Private Deed of the 2nd (Second) Issue of Simple Debentures, Single
Series, with Real Guarantee and Additional Collateral, combined with Subscription Warrants of LIQ
Participações S.A”
As disclosed in the Company's latest material fact of June 13, 2019, the financial creditors of the 1st, 3rd
and 5th debentures issue approved amendments to the terms and conditions of their financial debt that
will become effective after the 7th issue of debentures of the Company, showing its support in the
process of renegotiation of financial debts.
In addition, the Board of Directors approved a capital increase in the amount of R$337,138,581.76,
through the issue of 61,974,004 registered common shares with no par value, issued by the Company,
as a result of the request for conversion of debentures of the 5th and 6th issues of the Company, as per
notice to shareholders released on this date.
Despite the deliberation of BNDESPAR in the 2nd issue of debentures, the Company will continue to
negotiate with the debenture holders of this issue, seeking an alignment between the interests of the
Company and the Company's financial creditors, confident that it will continue to receive the support of
the majority of its financial creditors in the next steps of renegotiating the terms and conditions of the
Company’s financial debt.
The Minutes of the Debenture Holders Meeting held on this date were made available in the IPE system
of the Brazilian Securities and Exchange Commission and on the Company’s Investor Relations website.
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