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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 em relação à existência das supostas ilegalidades
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, além de atuar na capacitação dos colaboradores.

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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