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FATO RELEVANTE
São Paulo, 19 de março de 2018. A Liq Participações S.A. ("Companhia"; LIQO3), em atendimento
às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e
para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 13 e 16 de março de 2018, vem
informar aos seus acionistas, credores e ao mercado em geral, que, com a revogação da tutela
antecipada concedida pela 4ª vara cível da Comarca de Jundiaí pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, as Ofertas Restritas da Quinta e da Sexta Emissão de Debêntures da Companhia, objeto do
Fato Relevante divulgado em 1 de março de 2018, serão retomadas seguindo o novo cronograma
abaixo:

Nº

EVENTO

6.
7.

DATA PREVISTA

Primeira de liquidação física e financeira das Debêntures na B3.
(2)
Segunda de liquidação física e financeira das Debêntures na B3.
(1)

(2)

(1)

20.03.2018
21.03.2018

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou
prorrogações a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou
modificação da Oferta Restrita, tal cronograma poderá ser alterado.
Apenas para parte das Debêntures da Primeira Série, sendo a integralização pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Primeira Série acrescido (i) de ágio de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) por Debênture da
Primeira Série; e (ii) da Remuneração das Debêntures da Primeira Série, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de
Integralização até a Segunda Data de Integralização.

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

