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FATO RELEVANTE
HOMOLOGAÇÃO DOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
São Paulo, 14 de fevereiro de 2018 – A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Triunfo” ou
“Companhia”) (B3: TPIS3), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 22 e 25 de julho e 03 de
dezembro de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram homologados os Planos
de Recuperação Extrajudicial da Companhia e outras e de sua subsidiária, Companhia de Concessão
Rodoviária Juiz de Fora - Rio (“Concer”), conforme sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, no dia 09 de fevereiro de 2018.
Na referida sentença, foram indeferidas as impugnações complementares apresentadas por alguns credores,
tendo sido reconhecido, ainda, que o pagamento dos dividendos referentes ao exercício social de 2015 não
contrariaria os Planos de Recuperação Extrajudicial.
As homologações consistem no reconhecimento de que foram preenchidos os requisitos legais necessários e
que as disposições dos Planos tornam-se vinculantes a todos os Credores Abrangidos, independentemente
de terem ou não aderido espontaneamente aos mesmos. Como consequência, os Créditos Abrangidos serão
pagos nas condições reestruturadas previstas em cada um dos Planos.
Conforme previsto no Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia e outras, deverá ser realizado o
Leilão Reverso consistente na opção B de pagamento dos Créditos Abrangidos em até 30 dias contados da
publicação da referida sentença. A Triunfo manterá os acionistas e o mercado devidamente informados e
publicará oportunamente, por meio de Comunicado ao Mercado, a data em que o Leilão Reverso será
realizado.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2018.
Sandro Antônio de Lima
Diretor de Relações com Investidores

Sobre a Triunfo
A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é
uma das principais empresas brasileiras do setor de
infraestrutura, com forte atuação nos segmentos de concessões
rodoviárias, aeroportuária e geração de energia. Listada desde
2007 no Novo Mercado, o mais alto nível de governança
corporativa da B3, a Triunfo baseia sua estratégia de crescimento
na diversificação de seu portfólio, através de projetos bem
estruturados com foco na geração de valor aos acionistas.
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MATERIAL FACT
RATIFICATION OF THE OUT-OF-COURT REORGANIZATION PLANS
São Paulo, February 14, 2018 – Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Triunfo" or "Company")
(B3: TPIS3), in addition to the Material Facts published on July 22 and 25 and December 3, 2017, notices its
shareholders and the market in general that the Out-of-Court Reorganization Plans of the Company and
others and its subsidiary, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio ("Concer"), were ratified
according to the 2nd Court of Bankruptcies and Judicial Reorganizations of the District of São Paulo’s
decision on February 9, 2018.
In the aforementioned decision, the additional objections presented by some creditors were rejected, and it
was recognized that the dividends payment related to the fiscal year of 2015 is not inconsistent with the
Out-of-Court Reorganization Plans.
The ratifications are the recognition that the legal requirements have been met and the provisions of the
Plans become binding to all Covered Creditors, whether or not they have spontaneously adhered to them.
As a consequence, the Covered Credits will be paid under the restructured conditions set forth in each of
the Plans.
As described in the payment option B of the Company and others’ Plan, a reverse auction will be organized
within 30 days of the ratification publication. Triunfo will keep its shareholders and the market duly
informed and will publish in a timely manner, through a Notice to the Market, the date on which the reverse
auction will be held.

São Paulo, February 14, 2018.
Sandro Antônio de Lima
Investor Relations Officer

About Triunfo
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) is one of
Brazil’s leading infrastructure companies with a strong presence
in concessions in the toll road, airport administration, and energy
generation sectors. Listed since 2007 on the Novo Mercado, the
segment of the B3 with the highest corporate governance
standards, Triunfo bases its growth strategy on diversifying its
portfolio through carefully structured projects focused on
creating value for its shareholders.
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