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FATO RELEVANTE
AUTORIZAÇÃO DA DUPLICAÇÃO E REAJUSTE DA TARIFA DE PEDÁGIO DA
TRANSBRASILIANA
São Paulo, 16 de outubro de 2018 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia”) (B3: TPIS3) e sua subsidiária Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.
(“Transbrasiliana”), nos termos da Instrução CVM n.º 358/02, conforme alterada, informam ao mercado e
a seus acionistas que tomaram conhecimento, na data de hoje, da decisão judicial que deferiu o pedido
liminar da Transbrasiliana, determinando à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que
autorize, no prazo de quinze dias, o início das obras de duplicação dos Lotes 01 (entre o km 0 e 52) e 03
(entre o km 162 e 195) da Rodovia BR-153/SP, mediante o concomitante reequilíbrio do contrato de
concessão, por meio da revisão da tarifa de pedágio. A decisão tem como objetivo garantir a segurança dos
usuários da rodovia e restabelecer o nível de serviço contratual.
A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos temas abordados neste Fato Relevante.

São Paulo, 16 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, através de projetos bem
estruturados com foco na geração de valor aos acionistas.
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MATERIAL FACT
AUTHORIZATION OF HIGHWAY DUPLICATION AND TOLL INCREASE AT
TRANSBRASILIANA
São Paulo, October 16, 2018 - TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Company") (B3:
TPIS3) and its subsidiary Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (“Transbrasiliana”), pursuant to
CVM Instruction 358/02, as amended, hereby announce to the market and its shareholders that became
aware, as of today, of the judicial decision that approved the preliminary injunction of Transbrasiliana,
determining that the National Ground Transportation Agency (ANTT) authorizes in fifteen days the start
of the highway duplication works of Lot 1 (between km 0 and 52) and Lot 3 (between km 162 and 195) at
Highway BR-153/SP, as well as the simultaneous concession contract rebalancing by toll increase. The
decision seeks to ensure the safety of the highway users and restore the contract service level.
The Company will keep the market informed of the matter reported on this Material Fact.

São Paulo, October 16, 2018

Carlo Alberto Bottarelli
Chief Executive and Investor Relations Officer
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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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