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FATO RELEVANTE
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO
São Paulo, 27 de fevereiro de 2018 – A TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia”) (B3: TPIS3), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02, informa
ao mercado e a seus acionistas que, nesta data, recebeu do Sr. Sandro Antônio de Lima, Diretor
Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, seu pedido de
afastamento temporário, permitindo, assim, a devida apuração dos fatos descritos no Fato
Relevante publicado pela Companhia em 22 de fevereiro de 2018 (“Pedido de Afastamento”).
Tendo em vista o Pedido de Afastamento, os membros do Conselho de Administração, reunidos
em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, designaram o Sr. Carlo Alberto
Bottarelli para assumir as funções de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores durante o período em que o Sr. Sandro Antonio de Lima estiver afastado ou até que
novo diretor seja eleito.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca dos
desenvolvimentos dos fatos aqui indicados.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.
Carlo Alberto Bottarelli

Sobre a Triunfo
A 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, administração
portuária e 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
TEMPORARY LEAVE
São Paulo, February 27, 2018 - TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Company”) (B3: TPIS3), in compliance with CVM Instruction 358/02, hereby announces to its
shareholders and the market that it received, today, a request for temporary leave by its Chief
Financial and Investor Relations Officer, Mr. Sandro Antônio de Lima, in order to enable the
investigation of the facts described in the Material fact notice published by the Company on
February 22, 2018 (“Leave Request”).
In view of the Leave Request, the members of the Board of Directors, gathered in a meeting of the
Board of Directors held on the date hereof, appointed Mr. Carlo Alberto Bottarelli to serve as
Chief Financial and Investor Relations Officer during the leave of Mr. Sandro Antônio de Lima or
until a new executive officer is elected.
The Company will keep its shareholders and the market informed of further developments in these
matters.
São Paulo, February 27, 2018.
Carlo Alberto Bottarelli

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.

Investor Relations Department
Carlo Alberto Bottarelli
Rogério de Moraes
Victor Bento
Andressa Nunes
Tel: + 55 11 2169 3999
Email: ri@triunfo.com
Website: www.triunfo.com/ri

