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CTAP11 – 1ª emissão 
 
O Gestor esteve em 27/02/2020 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures 
da LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. Estavam presentes representantes de 83,21% das debêntures em 
circulação. 
Representantes de 63,70% das debêntures em circulação deliberaram por (i) definir que os Debenturistas 
se farão representar de forma isolada e independente nos autos da RE, eximindo o Agente Fiduciário de 
tal obrigação, na forma do art. 12, §2º da ICVM 583; (ii) considerando a deliberação do item (i) acima, 
não se aplica a aprovação da contratação de escritório de advocacia para representação e 
acompanhamento do referido processo em nome da comunhão dos Debenturistas, para aqueles 
investidores que dispensaram sua representação processual pelo Agente Fiduciário; e (iii) autorizar o 
Agente Fiduciário a firmar documentos e tomar quaisquer medidas necessárias, a fim de refletir as 
deliberações tomadas no âmbito da AGD, conforme aplicável. 
 
 

FUNDO CNPJ 

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

 

 
 
LIQP15 e LIQP35 – 5ª emissão 
 
O Gestor esteve em 27/02/2020 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série da 5ª 
Emissão de Debêntures da LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. Estavam presentes representantes de 83,12% 
das debêntures em circulação. 
Representantes de 70,17% das debêntures em circulação deliberaram por (i) definir que os Debenturistas 
se farão representar de forma isolada e independente nos autos da RE, eximindo o Agente Fiduciário de 
tal obrigação, na forma do art. 12, §2º da ICVM 583; (ii) considerando a deliberação do item (i) acima, 
não se aplica a aprovação da contratação de escritório de advocacia para representação e 
acompanhamento do referido processo em nome da comunhão dos Debenturistas, para aqueles 
investidores que dispensaram sua representação processual pelo Agente Fiduciário; e (iii) autorizar o 
Agente Fiduciário a firmar documentos e tomar quaisquer medidas necessárias, a fim de refletir as 
deliberações tomadas no âmbito da AGD, conforme aplicável. 
 
 

FUNDO CNPJ 

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

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

 


