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FATO RELEVANTE
INTERVENÇÃO ECONORTE
São Paulo, 05 de outubro 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, conforme Decreto n.º 11.239/18 publicado no Diário Oficial
do Estado do Paraná, o Governo do Estado declarou a intervenção no Contrato de Concessão n.º
71/1997, celebrado entre a sua subsidiária Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. –
Econorte (“Econorte” ou “Concessionária”) e o Departamento de Estradas de Rodagem –
DER/PR.
A intervenção terá prazo inicial de até 180 dias, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos. Não
competirá ao interventor o exercício de nenhum ato de gestão da Econorte.
A Companhia e a Econorte reforçam que avaliam as medidas cabíveis para a preservação de seus
direitos.

São Paulo, 05 de outubro 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
ECONORTE INTERVENTION
São Paulo, October 5, 2018 – TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Company”)
(B3: TPIS3), in compliance with CVM Instruction 358/02, hereby informs the market and its
shareholders that according to Decree No. 11.239/18 published in the Official Gazette of the State
of Paraná, the State Government declared intervention in the Concession Agreement No. 71/1997,
entered into by its subsidiary Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte
(“Econorte” or “Concessionaire”) and the State’s Roads Department.
The intervention will have an initial term up to 180 days, extendable for equal and successive
periods, and it is not the responsibility of the intervenor to exercise any management act at
Econorte.
The Company and Econorte reinforce that they evaluate the measures applicable to the
preservation of their rights.
São Paulo, October 5, 2018
Carlo Alberto Bottarelli
Chief Executive and 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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