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FATO RELEVANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - DENÚNCIA
São Paulo, 29 de janeiro de 2019 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”
ou “Triunfo”) (B3: TPIS3) e suas subsidiárias Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. –
Econorte (“Econorte”) e Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário Ltda. (“Rio Tibagi”), nos
termos da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informam ao mercado e a seus acionistas que
tomaram conhecimento por meio da imprensa, que o Ministério Público Federal, no âmbito da Força
Tarefa, ofereceu, na data de ontem, denúncia perante a 23ª Vara Federal do Paraná contra executivos e exexecutivos da Companhia e Econorte.
A Companhia e suas subsidiárias informam que não são parte da referida denúncia e ratificam seu
compromisso para com as suas obrigações como companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, o
segmento mais elevado de governança corporativa, sendo que toda e qualquer informação relevante será
divulgada em conformidade com a legislação em vigor.
São Paulo, 29 de janeiro de 2019

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
FEDERAL PUBLIC MINISTRY - COMPLAINT
São Paulo, January 29, 2019 - TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Company" or
“Triunfo”) (B3: TPIS3) and its subsidiaries Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte
(“Econorte”) and Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário Ltda. (“Rio Tibagi”), pursuant to
CVM Instruction 358/02, as amended, hereby announce to the market and its shareholders that took notice
by the press that the Federal Public Ministry, within the scope of the Task Force, filed a complaint at the
23rd Federal Court of Paraná against executives and former executives of the Company and Econorte, as of
yesterday.
The Company and its subsidiaries inform that they are not parties in said complaint and reaffirms its
commitment to its obligations as a publicly held Company listed on the Novo Mercado segment of B3
stock exchange, the highest level of corporate governance, and will disclose all and any material information
in accordance with the laws in force.

São Paulo, January 29, 2019

Carlo Alberto Bottarelli
Chief Executive and Investor Relations Officer

About Triunfo

Investor Relations Department

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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