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AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 29 de março de 2019 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”
ou “Triunfo”) (B3: TPIS3), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada, comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que os documentos e informações
relacionadas às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser
realizada em 30 de abril de 2019, estão disponíveis para os Acionistas na sede da Companhia, na Rua
Olimpíadas, nº 205, Conj. 142/143, CEP 04551-000, São Paulo, SP, e no endereço eletrônico da
Companhia (www.triunfo.com/ri), tendo sido enviados também à Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br) e à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), na forma da legislação aplicável.
A Administração esclarece, ainda, que os Auditores Independentes aguardam a conclusão das investigações
conduzidas pelo Comitê Independente estabelecido em março pela Triunfo para emissão do Parecer do
exercício social de 2018. Dessa forma, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o
Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia, bem como a Proposta de
Destinação do Lucro Líquido do Exercício, serão apreciados posteriormente, em nova Assembleia a ser
convocada pela Companhia.
São Paulo, 29 de março de 2019
Carlo Alberto Bottarelli
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Sobre a Triunfo

Departamento de Relações com
Investidores

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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