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FATO RELEVANTE
ALVARÁ DE SOLTURA
São Paulo, 5 de março de 2018 – A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia” ou “Triunfo”) (B3: TPIS3), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº
358/02, e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 22 de fevereiro de 2018, informa ao
mercado e a seus acionistas que, em decisão de 2 de março de 2018, o Ju o
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o nio de Lima,
Diretor-Financeiro e de Relações com Investidores da Triunfo e ex-Diretor Financeiro da
Econorte, bem como indeferiu o pedido de prisão preventiva que havia sido formulado pelo
Ministério Público Federal.
Não obstante, e em absoluto cumprimento à decisão mencionada, a Companhia esclarece que o Sr.
Sandro Antônio de Lima continuará afastado de suas atribuições, conforme já divulgado no Fato
Relevante de 27 de fevereiro de 2018.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca dos
desenvolvimentos dos fatos aqui indicados.

São Paulo, 5 de março de 2018.
Carlo Alberto Bottarelli

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, por meio de projetos bem
estruturados com foco na geração de valor aos acionistas.
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MATERIAL FACT
RELEASE PERMIT
São Paulo, March 5, 2018 – TPI - Triunfo Participações e Investimentos SA ("Company" or
"Triunfo") (B3: TPIS3), in compliance with CVM Instruction 358/02, and in addition to the
Material Fact published on February 22, 2018, informs its shareholders and the market in general
that, in a decision made on March 2, 2018, the 13th Federal Court of Curitiba, Paraná Judicial
Branch, revoked the temporary arrest of Mr. Sandro Antônio de Lima, T u fo’
O and IRO
and former financial officer at Econorte, as well as dismissed the request for preventive detention
that had been formulated by the Federal Public Ministry.
Nevertheless, and in full compliance with the mentioned decision, the Company clarifies that Mr.
Sandro Antônio de Lima will continue on a temporary leave from his duties, as already mentioned
in the Material Fact of February 27, 2018.
The Company will keep its shareholders and the market in general informed about the indicated
facts.

São Paulo, March 5, 2018.
Carlo Alberto Bottarelli

About Triunfo
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) is one of
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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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