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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 19 de junho 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, nesta data, da carta anexa (“Carta”)
enviada pela Planner Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54
(“Planner”), administradora e gestora do ARISTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO, fundo fechado não exclusivo, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 33.342.000/0001 (“Fundo”)
comunicando que, em decorrência da conversão em ações ordinárias da Companhia de 33.433.955 (trinta e
três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentas e cinquenta e cinco) debêntures da 3ª série da 5ª
emissão, 128.933.926 (cento e vinte e oito milhões, novecentas e trinta e três mil, novecentas e vinte e seis)
debêntures da 4ª série da 5ª emissão e 12.461.276 (doze milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil,
duzentas e setenta e seis) debêntures da 6ª emissão de debêntures da Companhia, o Fundo se tornou
detentor de 35.767.213 (trinta e cinco milhões, setecentas e sessenta e sete mil, duzentas e treze) ações
ordinárias de emissão da Companhia, representando 42,61% do seu capital social. Informa ainda que o Fundo
possui um cotista que detém participação direta no capital social da Companhia inferior a 1%.
De acordo com a comunicação recebida, o Fundo “atuará de forma ativa com o objetivo da melhor condução
das atividades da Companhia, com a observância de todas as melhores práticas de governança corporativa e
transparência com os acionistas e o mercado em geral”.
Ainda de acordo com a Carta, o Fundo informa que a sua participação acionária na Companhia não tem por
objetivo alterar a estrutura de controle da Companhia, sem prejuízo porém da eventual possibilidade de vir
a indicar, oportunamente, membros para o conselho de administração da Companhia.
O Fundo destaca na Carta acreditar “ser fundamental criar um ambiente estável, focado no futuro e com
condições para que a Companhia gere valor para todos os seus stakeholders”, reiterando seu apoio aos
diretores empossados.
Por fim, o Fundo informa que “não é parte de nenhum acordo que regule o exercício do direito de voto ou
de direitos patrimoniais com relação a valores mobiliários de emissão da Companhia e a sua participação tem
natureza de investimento de longo prazo”.
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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