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FATO RELEVANTE
CONCEPA – RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONCESSÃO RODOVIÁRIA
São Paulo, 11 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, e em
complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 4 de julho de 2018 e aos Fatos Relevantes
de 9 e 20 de agosto de 2018, informa ao mercado e a seus acionistas que, em decisão proferida pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi deferido o pedido de antecipação de tutela realizado por
sua controlada direta Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. (“Concepa”),
restabelecendo assim o Contrato de Concessão para operação dos trechos das BR-290 e BR-116
(RS) ao menos até a homologação de nova licitação para operação da concessão da Rodovia de
Integração do Sul (RIS), que englobará os trechos citados.
A Concepa dará início às devidas medidas tendo em vista a nova decisão e a Companhia manterá o
mercado informado a respeito do tema tratado neste Fato Relevante.

São Paulo, 11 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.

Departamento de Relações com
Investidores
Carlo Alberto Bottarelli
Rogerio de Moraes
Victor Bento
Mario Caldana
Tel: + 55 11 2169 3999
Email: ri@triunfo.com
Website: www.triunfo.com/ri

TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF) 03,014,553/0001-91
Company Registry (NIRE) 35,300,159,845
MATERIAL FACT
CONCEPA – RESTORATION OF HIGHWAY CONCESSION SERVICES
São Paulo, October 11, 2018 - TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Company")
(B3: TPIS3), in compliance with CVM Instruction 358/02, in addition to the Notice to the Market
disclosed on July 4, 2018 and the Material Facts dated of August 9 and 20, 2018, informs the
market and its shareholders that, in a decision rendered by the Federal Regional Court of the 1st
Region, it was granted the request made by Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A.
(“Concepa”) to re-establish the Concession Agreement for the operation of the sections of BR-290
and BR-116 (RS), at least until ratification of the bidding process of Southern Integration Highway
(RIS) concession, which will include the mentioned sections.
Concepa will initiate the necessary measures and the Company will keep the market informed
regarding the subject of this Material Fact.

São Paulo, October 11, 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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