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FATO RELEVANTE
Investimento mediante aquisição de Participação Societária
A Oliveira Trust S.A., plataforma financeira digital referência em soluções para
administração de fundos e serviços fiduciários no Brasil (“Oliveira Trust”), em
cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na
Resolução CVM nº 44/2021, vem informar ao mercado em geral que, conforme
aprovado pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, foi efetuada a aquisição de participação societária, por meio da subsidiária
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 36.113.876/0001-91, mediante a subscrição primária, com integralização à vista
em moeda corrente nacional, de ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor
nominal, de emissão da LIQI DIGITAL ASSETS S.A., sociedade anônima de capital
fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.743.644/0001-57, com sede na Cidade e
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 1461, CJ 41, Jardim Paulistano, CEP
01452-921 (“LIQI”), correspondente a 10% (dez por cento) do capital social da LIQI.
Essa aquisição de participação societária fez parte de uma rodada de investimentos
liderada pelo Fundo Kinea Ventures, que em conjunto com a Oliveira Trust e o Fundo
Honey Island by 4UM compuseram um aporte Série A de R$ 27,5 milhões à LIQI.
Fundada em 2021, a LIQI é uma plataforma de tokenização que democratiza o acesso a
ativos em frações digitais, através da tecnologia do blockchain. A plataforma que conta
com dois produtos - o de ofertas primárias de tokens emitidos por empresas parceiras e
o da plataforma B2B, responsável pela infraestrutura da emissão dos tokens via
blockchain - pretende utilizar o montante captado para aumentar sua equipe e quebrar o
paradigma do mercado financeiro tradicional de investimentos, com o uso da tecnologia
do blockchain.
Ao lado de empresas de tokenização como a LIQI, com alto potencial de
desenvolvimento de operações para o mercado de capitais, a Oliveira Trust
disponibilizará ao mercado produtos e soluções que agreguem valor à sua missão de
levar confiabilidade e inovação para o setor financeiro.
Esse investimento coloca a Oliveira Trust à frente de um segmento em franca ascensão,
mantendo-a na vanguarda do mercado em que atua.
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