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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 14 de março de 2018. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em atendimento às
disposições do Regulamento do Novo Mercado e do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem informar aos acionistas e ao mercado em geral
o alongamento dos dos trabalhos de revisão das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, em função de alguns fatores, entre eles: a) maior complexidade na elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia em função da conclusão do alongamento de seu endividamento
financeiro (“Reperfilamento”); e b) primeira auditoria anual após a troca dos nossos auditores
independentes em função do rodízio obrigatório estabelecido na Instrução CVM 308. A Administração da
Companhia entende que o ajuste no cronograma inicialmente proposto é necessário para que se possa
concluir de forma adequada e satisfatória os trabalhos da auditoria independente.
Em função dos esclarecimentos acima, a Liq comunica que ajustou a data de determinados eventos
previstos em seu Calendário Anual, que deverão ocorrer conforme abaixo descritos:
(i)

Alteração da data de divulgação de suas Demonstrações Financeiras Anuais
Completas relativas ao exercício social findo em 31.12.2017, inicialmente prevista
para 15 de março de 2018. A nova data de divulgação será em 22 de março de 2018.

(ii)

Alteração da data de realização da Reunião do Conselho de Administração para
aprovar as Demonstrações Financeiras Anuais Completas relativas ao exercício social
findo em 31.12.2017, bem como o envio do sumário das principais deliberações ou ata
da reunião via IPE, que passará de 15 de março de 2018 para 22 de março de 2018.

(iii)

Alteração da data de realização da teleconferência de resultado do exercício social
findo em 31.12.2017, que passará de 16 de março de 2018 para 23 de março de 2018.

(iv)

Alteração da data de convocação da Assembleia Geral Ordinária, que passará do
dia 20 de março de 2018 para 23 de março de 2018.

(v)

Alteração da data de realização da Assembleia Geral Ordinária, que passará do dia
19 de abril de 2018 para 23 de abril de 2018.

A Liq, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais
esclarecimentos através dos contatos abaixo.
André Tavares Paradizi
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Contatos de RI:
Tel.: (11) 3131-5136 ou 3131-5131
E-mail: ri@liq.com.br
Website: ri.liq.net.br

