LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSÃO DE DEBÊNTURES DA 5ª EMISSÃO
HOMOLOGADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, 03 de janeiro de 2020. A LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Liq” ou “Companhia”; “LIQO3”), nos termos do
Artigo 30, inciso XXXII e Anexo 30-XXXII da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07
de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), vem a público comunicar a seus acionistas e
ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 19 de dezembro de 2019,
homologou o aumento do capital social no valor de R$ 2.857.680,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e
sete mil, seiscentos e oitenta reais), mediante a emissão de 16.800 (dezesseis mil e oitocentas) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço de emissão de R$ 170,10
(cento e setenta reais e dez centavos) por ação, dentro do limite do capital autorizado, resultante da
conversão 2.279.588 (dois milhões, duzentas e setenta e nove mil e quinhentas e oitenta e oito) Debêntures
da 4ª série da 5ª emissão da Companhia, ocorridas no período de 16 de dezembro de 2019 (“Período de
Referência”), nos termos do pedido de conversão enviado pelo debenturista interessado e devidamente
recebido e confirmado pela Companhia, conforme artigo 57 da Lei nº. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações)
e da Cláusula 4.6 do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures da Espécie com
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em até 4 (Quatro) Séries, sendo a Primeira e a Segunda
Séries Compostas por Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, e a Terceira e a Quarta Séries
Compostas por Debêntures Conversíveis em Ações, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de
Distribuição, da Liq Participações S.A.”, datado de 01 de março de 2018 (“Escritura de 5ª Emissão”).
Desta forma, o capital social da Companhia passa de R$ 617.957.192,04 (seiscentos e dezessete milhões,
novecentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e quatro centavos), dividido em 2.798.048
(dois milhões, setecentas e noventa e oito mil e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, para R$ 620.814.872,04 (seiscentos e vinte milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e
dois reais e quatro centavos), divido em 2.814.848 (dois milhões, oitocentas e quatorze mil e oitocentas e
quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
As ações emitidas resultantes da conversão das debêntures (i) possuem as mesmas características e
condições e gozam integralmente dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos às ações de
emissão da Companhia e (ii) participam integralmente dos resultados distribuídos, inclusive dividendos e juros
sobre capital próprio declarados pela Companhia a partir da data da Solicitação de Conversão (conforme
definido na escritura de emissão).
A Diretoria da Companhia esclarece ainda que, em decorrência do aumento do capital social da Companhia
ora aprovado e considerando o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 08 de novembro de 2019, o valor do capital social da Companhia passará a ser de
R$ 620.814.872,04 (seiscentos e vinte milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e dois reais e
quatro centavos) para R$ 870.814.872,04 (oitocentos e setenta milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos
e setenta e dois reais e quatro centavos), divido em 23.458.943 (vinte e três milhões, quatrocentas e
cinquenta e oito mil, novecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, tão
logo as Condições Suspensivas de Eficácia sejam sanadas.
A Liq, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais
esclarecimentos através dos contatos abaixo.
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