FATO RELEVANTE
São Paulo, 19 de março de 2018. A LIQ PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na Av. Paulista,
nº 407 e 423, 8º andar, Bela Vista, CEP 01.311-000, São Paulo, SP, inscrita no CPNJ/MF sob
o nº 04.032.433/0001-80 (“Liq” ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157,
§ 4º da Lei nº 6404/1976, na Instrução CVM nº 358/2002, e na Instrução CVM nº 384/2003,
vem comunicar a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, a partir de 21 de
março de 2018, passará a contar com os serviços de formador de mercado de suas ações
ordinárias (LIQO3), no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), pela CREDIT
SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 10º andar (parte) e 12º a 14º andares
(partes), São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 42.584.318/0001-07 (“Credit Suisse” ou
“Formador de Mercado”).
O “Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado” (“Contrato”), celebrado entre
a Liq e o Credit Suisse, possui o objetivo de fomentar a liquidez das ações ordinárias da
Companhia (“LIQO3”), no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e vigorará pelo
período de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração, sendo renovado
automaticamente por iguais períodos em caso de não haver manifestação contrária das
partes. O Contrato pode ainda ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer
ônus por qualquer das partes, caso haja descumprimento de quaisquer das obrigações
previstas neste Contrato pela Liq ou pelo Credit Suisse, mediante comunicação escrita
enviada à outra parte com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data de resilição
e/ou rescisão.
A Companhia informa que possui 4.185.596 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil,
quinhentos e noventa e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal de sua emissão que se encontram em circulação no mercado, e que não celebrou
com o Credit Suisse qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou
a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Liq, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para
eventuais esclarecimentos por meio dos contatos abaixo.
André Tavares Paradizi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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

