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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 02 de abril de 2019. A LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Liq” ou “Companhia”; LIQO3), em
atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, conforme
alterada, vem informar aos acionistas e ao mercado em geral o recebimento pela Companhia, em
02 de abril de 2019, da carta anexa enviada pela empresa NANAK RJ PARTICIPAÇÕES S.A.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.097.995/0001-89 (“NANAK”), comunicando que concluiu a
alienação de 950.644 (novecentas e cinquenta mil e seiscentas e quarenta e quatro) ações
ordinárias de emissão da Companhia (“Alienação”).
Adicionalmente, informou que, após a Alienação, passou a deter: (i) 350.300 (trezentas e cinquenta
mil e trezentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo a NANAK sociedade sob
controle comum da Vertere Participações S.A. (“VERTERE”) que, por sua vez, detém 352.893
(trezentas e cinquenta e duas mil oitocentas e noventa e três) ações ordinárias de emissão da
Companhia, totalizando as participações de NANAK e VERTERE, em conjunto, 3,2% (três inteiros
e vinte centésimos por cento) do capital social votante e total da Companhia.
De acordo com a comunicação recebida, a NANAK declara que a alteração em sua participação
acionária “não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Liq“ e que
“não é parte de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de emissão da Liq”.
A Liq, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais
esclarecimentos através dos contatos abaixo.
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