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FATO RELEVANTE
COMITÊ INDEPENDENTE
São Paulo, 8 de maio de 2019 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia” ou
“Triunfo”) (B3: TPIS3), nos termos da Instrução CVM n.º 358/02, conforme alterada, e em complemento
ao Fato Relevante divulgado em março/18 e ao Comunicado ao Mercado de abril/18, informa ao mercado
e a seus acionistas que o Comitê Independente constituído para coordenar as providências para instauração
de investigação após os Mandados de Busca e Apreensão realizados na Companhia e algumas de suas
controladas, no âmbito da Operação Integração, concluiu seus trabalhos, tendo sido encerrado
posteriormente.
Os trabalhos do Comitê Independente foram inconclusivos com relação à existência das supostas ilicitudes
apontadas pelo Ministério Público Federal. Todavia, a Companhia reforça que, ao longo do último ano,
tornou mais robusta a sua estrutura de administração de processos, com a implantação de um ambiente de
Gestão de Riscos que engloba as áreas de Controles Internos e Compliance.
Por fim, o Conselho de Administração da Triunfo analisará quais iniciativas podem ser implementadas ou
aprimoradas, com o objetivo de assegurar a mais correta condução dos procedimentos e o cumprimento das
regras instituídas.

São Paulo, 8 de maio de 2019

Marcos Pereira
Diretor Administrativo Financeiro 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
INDEPENDENT COMMITTEE
São Paulo, May 8, 2019 – TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Company” or
“Triunfo”) (B3: TPIS3), in compliance with CVM Instruction 358/02 as amended and in addition to the
Material Fact published on March/18 and the Notice to the Market from April/18, hereby informs the
market and its shareholders that the Independent Committee created in order to coordinate the initiatives to
conduct an investigation after the Search and Seizure Orders executed in the Company and some of its
subsidiaries within the scope of the so called “Operação Integração” completed its analysis and was closed
after that.
The work of the Independent Committee was inconclusive in relation to the existence of alleged illegalities
pointed out by the Federal Public Ministry. However, the Company reinforces that, over the last year, it has
made progress in its process management structure, with the implementation of a Risk Management
environment that encompasses the Internal Control and Compliance areas.
Finally, the Board of Directors of Triunfo will analyze which initiatives can be implemented or improved
with the objective of ensuring the most correct conduct of the procedures and compliance with established
rules.

São Paulo, May 8, 2019.
Marcos Pereira
CFO and IRO

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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