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Fitch Ratings - Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018: A Fitch Ratings rebaixou para 'CC(bra)', de 'CCC(bra)', o

Rating Nacional de Longo Prazo da Liq Participações S.A. (Liq) e de suas emissões de debêntures. A relação
completa das ações de rating encontra-se ao final deste comunicado.

O rebaixamento dos ratings da Liq reflete a expecativa, a curto prazo, de uma nova proposta para reestruturação de

sua dívida, conforme já anunciado pela empresa, que, na opinião da Fitch, deve resultar em alteração material das
atuais condições para os credores da companhia. O rebaixamento também incorpora a deterioração adicional, ao
longo de 2018, do perfil de crédito da companhia — que continua muito pressionado por sua fraca geração
operacional de caixa. A Liq tem apresentado redução relevante de seus negócios, dentro de uma atividade na qual

a escala é importante. Nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2018, a receita líquida da companhia caiu
em torno de 14%, quando comparada à receita de dezembro de 2017, frente a uma queda projetada de 8%, ao final
de 2018, no cenário-base da Fitch.

O rating da Liq incorpora, ainda, a elevada concentração de receita da companhia junto à Oi S.A. (Oi) - que
permanece com grandes desafios operacionais –, a sua elevada alavancagem financeira e a restrita flexibilidade
financeira. O perfil de crédito da Liq também considera a dificuldade de a companhia diversificar a sua base de
clientes, o ambiente competitivo do setor e a sua exposição ao crescimento de despesas com pessoal, no caso de

aumentos salariais que não sejam integralmente repassados aos contratos, ou caso haja indenizações substanciais
devido à redução no quadro de funcionários.
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
Nova Reestruturação a Curto Prazo: Em 21 de novembro de 2018, a Liq anunciou ao mercado que estuda uma
nova reestruturação de sua dívida, devido aos desafios operacionais que vem enfrentando, com relevante impacto
negativo na sua geração operaciopnal de caixa. No período de 12 meses encerrado em setembro de 2018, o

EBITDA e o EBITDAR ficaram negativos em BRL86 milhões e BRL17 milhões, respectivamente. Com isso, o fluxo

de caixa das operações (CFFO) e o fluxo de caixa livre (FCF) também acabaram pressionados, ficando negativos
em BRL15 milhões e BRL28 milhões no mesmo período.
RESUMO DA ANÁLISE
Não se aplica.
PRINCIPAIS PREMISSAS
Não se aplicam
SENSIBILIDADES DOS RATINGS
Desenvolvimentos que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating Positiva Incluem:
A Fitch considera improvável uma ação de rating positiva neste momento.
Desenvolvimentos que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating Negativa Incluem:
Com o avanço de um processo de reestrururação voluntária da dívida, a Fitch colocará os ratings da Liq em
Restricted Default – Inadimplência Restrita (‘RD(bra)’), para, em seguida, reclassificar a empresa e suas emissões
considerando novas estrutura de capital e expectativa de geração de caixa.

Por outro lado, a frustração no reescalonamento da dívida, associada a um pedido de recuperação judicial, levaria
ao rebaixamento do rating corporativo para ‘D(bra)’.

LIQUIDEZ
Restrita Flexibilidade Financeira: Segundo as projeções da agência, a geração operacional de caixa da Liq

seguirá fraca e a empresa não deverá conseguir honrar o serviço da nova dívida, que deveria começar a ser
amortizada em março de 2019. A Fitch acredita que a flexibilidade financeira da Liq permanecerá muito restrita e
que a empresa não deve conseguir acessar novas linhas de crédito para fazer frente a suas obrigações financeiras.

Atualmente, a maior parte da dívida da companhia vence em 2027, 2030 e 2035. No período de 12 meses

encerrado em setembro de 2018, a Liq apresentou EBITDA negativo de BRL86 milhões, caixa e aplicações
financeiras de BRL115 milhões, dívida de curto prazo de BRL17 milhões e dívida total ajustada de BRL1,8 bilhão,
considerando as obrigações de aluguel, segundo os critérios da agência.
RELAÇÃO COMPLETA DAS AÇÕES DE RATING
A Fitch realizou as seguintes ações de rating:
Liq Participações S.A
- Rating Nacional de Longo Prazo rebaixado para 'CC(bra)', de 'CCC(bra)';
- Rating Nacional de Longo Prazo da primeira emissão de debêntures rebaixado para 'CC(bra)', de 'CCC(bra)';
- Rating Nacional de Longo Prazo da terceira emissão de debêntures rebaixado para 'CC(bra)', de 'CCC(bra)';
- Rating Nacional de Longo Prazo da quinta emissão de debêntures rebaixado para 'CC(bra)', de 'CCC(bra)'.
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Resumo dos Ajustes das Demonstrações Financeiras:
- Os efeitos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC38) nas demonstrações financeiras de dezembro de
2017 e do International Financial Reporting Standards (IFRS9) e do CPC48 nas demonstrações trimestrais de 2018
foram revertidos.

- Despesas com aluguel foram adicionadas ao EBITDA para o cálculo do EBITDAR. Ao mesmo tempo, estas

despesas foram multiplicadas por 5,0 e este resultado foi adicionado à dívida total para o cálculo da dívida total
ajustada.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao artigo 16 da
Instrução CVM nº 521/12.

As informações são da Liq Participações S.A. A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações
utilizadas na classificação de risco de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo,

quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em
todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas.

A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 21 de novembro de 2018.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 7 de dezembro de 2017.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating atribuído não
foi alterado em virtude desta comunicação.

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo XII do Formulário de Referência,
disponível

em

sua

página

na

Internet,

no

endereço

https://www.fitchratings.com.br/system/pages/384/CVM_Form_Referencia_2017_Jul18.pdf

eletrônico:

Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item: Sensibilidade dos
Ratings.

Informações adicionais estão disponíveis em 'www.fitchratings.com' e em 'www.fitchratings.com.br'.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de classificação de risco de

crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada que não seja o devedor ou o emissor

classificado, pelo patrocinador (“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor
mobiliário que está sendo avaliado.

Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Ratings Corporativos (23 de março de 2018);
-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (18 de julho de 2018).
INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS
A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao artigo 16 da
Instrução CVM nº 521/12.

As informações utilizadas nesta análise são provenientes do Instituto Hermes Pardini S.A.
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de risco de crédito
sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto,

a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação
independente das informações recebidas.

A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 1 de novembro de 2018.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 26 de novembro de 2018.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating atribuído não
foi alterado em virtude desta comunicação.

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo XII do Formulário de Referência,
disponível

em

sua

página

na

Internet,

no

endereço

https://www.fitchratings.com.br/system/pages/384/CVM_Form_Referencia_2017_Jul18.pdf.

eletrônico:

Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item: Sensibilidade dos
Ratings.

Informações adicionais disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ e em ‘www.fitchratings.com.br’.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de classificação de risco de

crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada que não seja o devedor ou o emissor

classificado, pelo patrocinador (“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor
mobiliário que está sendo avaliado.

Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Ratings Corporativos (23 de março de 2018);
-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (18 de julho de 2018).
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