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COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 07 de junho de 2018. 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 enviada pela empresa ITAÚ DTVM
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.311.713/0001-25 (“ITAÚ DTVM”), comunicando que,
em 04 de junho de 2018, a soma das ações e outros valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos referenciados em tais ações, conforme aplicável, detidos pelo
conjunto de fundos de investimentos geridos pela ITAÚ DTVM, atingiu 4,573% das ações
ordinárias de emissão da Companhia, totalizando 313.300 (trezentas e treze mil e trezentas)
ações, configurando redução de participação relevante.
Adicionalmente, a ITAÚ DTVM informou que, na mesma data, as carteiras dos fundos por
ela detidos possuem a quantidade remanescente de 5.675.488 (cinco milhões, seiscentas e
setenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta e oito) debêntures conversíveis em ações da 5ª
emissão de debêntures da Companhia.

De acordo com a comunicação recebida, a ITAÚ DTVM informa que sua participação
acionária “não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade”.

Ademais, de acordo com a comunicação recebida, a ITAÚ DTVM reforça que referida
comunicação refere-se a posições detidas por fundos de investimentos geridos pela ITAÚ
DTVM, no contexto de sua atividade de administração de recursos de terceiros (asset
management).

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
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