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FATO RELEVANTE

São Paulo, 14 de novembro de 2017. A Contax Participações S.A. (“Companhia”; CTAX3),
em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/1976 e na Instrução CVM nº
358/2002, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral,
em complementação aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 23 de março de
2017, 19 de maio de 2017, 5, 14, 19, 24 e 28 de junho de 2017, 6, 10 e 28 de julho de 2017 e
5, 8, 9, 12, 14, 21, 22 e 30 de agosto de 2017, 13, 14 e 28 de setembro de 2017, 17 de outubro
de 2017 e 1 de novembro de 2017, que, tendo em vista que ainda não foram satisfeitas as
condições de eficácia dos aditamentos às escrituras de emissão das debêntures da 1ª e 3ª
emissões de debêntures da Companhia e da 1ª emissão de debêntures da CTX Participações
S.A. (cujas obrigações foram assumidas pela Companhia) aprovados pelos debenturistas de
tais emissões em assembleias gerais realizadas em 21 e 22 de agosto de 2017, conforme
fatos relevantes divulgados pela Companhia em tais datas, por meio dos quais os termos e
condições do reperfilamento financeiro da Companhia foram aprovados, os debenturistas da
4ª emissão de debêntures da espécie subordinada da Companhia, aprovaram, em assembleia
geral de debenturistas realizada em 14 de novembro de 2017, a dispensa de manutenção,
pela Companhia, dos índices financeiros previstos na escritura de tal emissão exclusivamente
para o 3º (terceiro) trimestre do exercício social de 2017.
A Companhia segue com o objetivo de obter a implementação das condições de eficácia do
Reperfilamento no menor prazo o possível e manterá seus acionistas, investidores e o
mercado em geral informados sobre os temas objeto deste fato relevante.
Cristiane Barretto Sales
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

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

