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 CTAP11 

 

O Gestor esteve em 31/01/2019 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Série da 1ª Emissão 
de Debêntures da LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. 

Estavam presentes representantes de 87,95% das debêntures em circulação. Debenturistas 
representando 80% das debêntures em circulação aprovaram: (a) postergação de data de 
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série que seria devido em 15/03/2019 
para 15/06/2019; (b) dispensa da manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos no item 
XVII da Cláusula 6.25 da Escritura em relação aos trimestres findos em 31/12/2018 e 31/03/2019; 
(c) não decretação do vencimento antecipado das Debêntures em relação ao descumprimento do 
prazo máximo para abertura da Conta Reserva previsto no instrumento de Cessão Fiduciária, nos 
termos do item XXI da Cláusula 6.25 da Escritura, bem como a prorrogação do prazo para abertura 
da Conta Reserva até 30/06/2019. 

O Gestor se absteve de votar. 

FUNDO CNPJ 

SANTANDER FI PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 11.726.545/0001-04 

 
 
 

 LIQP15 

 

O Gestor esteve em 31/01/2019 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Série da 5ª Emissão 
de Debêntures da LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. 

Estavam presentes representantes de 87,60% das debêntures em circulação. Debenturistas 
representando 86,86% das debêntures em circulação aprovaram: (a) postergação de data de 
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série que seria devido em 15/03/2019 
para 15/06/2019; (b) dispensa da manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos no item 
“g” da Cláusula 5.1.2 da Escritura em relação aos trimestres findos em 31/12/2018 e 31/03/2019; (c) 
não decretação do vencimento antecipado das Debêntures em relação ao descumprimento do prazo 
máximo para abertura da Conta Reserva previsto no instrumento de Cessão Fiduciária, nos termos 
do item “m” da Cláusula 5.1.2 da Escritura, bem como a prorrogação do prazo para abertura da Conta 
Reserva até 31/12/2019, observado que tal deliberação foi aprovada por 84,56% da totalidade das 
debêntures, considerando a 1ª e 2ª séries. 

O Gestor se absteve de votar. 

FUNDO CNPJ 

SANTANDER PB DUE NIPOTI AÇÕES FI IE 97.522.849/0001-67 

 
 


