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FATO RELEVANTE
DECISÃO SOBRE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VIRACOPOS
São Paulo, 9 de maio de 2018 – A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia”) (B3: TPIS3), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02 e em
complemento ao Fato Relevante divulgado em 7 de maio de 2018, que trata do pedido de
Recuperação Judicial das controladas em conjunto Aeroportos Brasil S.A. (“ABSA”), Aeroportos
Brasil Viracopos S.A. (“Viracopos”) e Viracopos Estacionamentos S.A. (em conjunto com a ABSA
e Viracopos, simplesmente “Sociedades”), informa ao mercado e a seus acionistas que, em decisão
proferida na data de hoje, foi deferido o pedido cautelar formulado pelas Sociedades, tendo sido
determinada a suspensão do processo administrativo deflagrado para eventual decretação de
caducidade da concessão, bem como de todas as ações e execuções movidas contra as Sociedades,
notadamente da multa administrativa aplicada relativamente à conclusão da fase I-B prevista no
Contrato de Concessão.
Foi determinada ainda a realização de perícia prévia para conferência da regularidade e completude
da documentação que instruiu a petição inicial da Recuperação Judicial, conforme dispõe o art. 51
da Lei nº 11.101/05, para o que foi nomeada a consultoria Deloitte Touche Tohmatsu, que deverá
apresentar o respectivo relatório no prazo de 20 dias.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos do
assunto relatado nesse Fato Relevante.
São Paulo, 9 de maio de 2018.
Carlo Alberto Bottarelli
Diretor Presidente e 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, por meio de projetos bem
estruturados com foco na geração de valor aos acionistas.
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MATERIAL FACT
DECISION ON VIRACOPOS JUDICIAL REORGANIZATION
São Paulo, May 9, 2018 – TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Company") (B3:
TPIS3) in compliance with CVM Instruction 358/02 and in addition to the Material Fact published
on May 7, 2018, regarding the request for Judicial Reorganization of the jointly-owned subsidiaries
Aeroportos Brasil S.A. (“ABSA”), Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Viracopos”) and Viracopos
Estacionamentos S.A. (jointly with ABSA and Viracopos called simply "Organizations"), informs
the market and its shareholders that, in a decision made today, the injunction filed by the
Organizations was granted, suspending the administrative proceedings initiated for eventual
expiration of the concession, as well as all lawsuits and executions filed against the Organizations, in
particular the administrative fine imposed for the conclusion of phase I-B provided for in the
Concession Agreement.
It was also determined the performance of a prior analysis to check the regularity and completeness
of the documentation that instructed the initial petition for Judicial Reorganization, as provided for
in art. 51 of Law 11,101/05, for which the Deloitte Touche Tohmatsu consultancy was appointed
and must present the respective report within 20 days.
The Company will keep its shareholders and the market informed on the developments of the
matter reported in this Material Fact.

São Paulo, May 9, 2018.
Carlo Alberto Bottarelli
CEO and IRO

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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