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FATO RELEVANTE
São Paulo, 12 de abril de 2018. LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”; LIQO3), em
atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02,
conforme alterada, e para os fins 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 recebimento pela Companhia, nesta data, 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, em função da conversão de 2.603.454 (duas milhões,
seiscentas e três mil, quatrocentas e cinquenta e quatro) debêntures da 6ª emissão de
debêntures da Companhia, passou a deter (i) 512.350 (quinhentas e doze mil, trezentas e
cinquenta) ações ordinárias de emissão da LIQ, correspondentes a 10,6% do capital social
votante e total da Companhia, além de (ii) 23.284.314 (vinte e três milhões, duzentas e
oitenta e quatro mil, trezentas e quatorze) debêntures conversíveis em ações da 6ª emissão
de debêntures da Companhia.

Conforme teor da carta recebida e reproduzido anexo, a NANAK informa que é sociedade
sob controle comum da Vertere Participações S.A. (atual denominação de JPSP
Investimentos e Participações S.A.) que, por sua vez, detém 352.893 (trezentas e cinquenta
e duas mil, oitocentas e noventa e três) ações ordinárias da Companhia. Ademais, de acordo
com a comunicação recebida, a aquisição da participação acionária realizada pela NANAK
“não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Liq”.

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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