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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (a “Cia”) a
comparecer à Assembléia Geral Ordinária que se realizará na sede social da Cia., na rua Olimpíadas,
205/1402, Vl.Olímpia, São Paulo, SP, no dia 30.04.2008, às 10h00m, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia:
(i) tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o
Relatório da Administração, acerca do exercício social findo em 31.12.2007;
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2007;
(iii) fixar a remuneração global anual da administração da Cia. para o exercício de 2008;
(iv) Analisar proposta do Conselho de Administração para as publicações legais da Cia., doravante, serem
realizadas no Jornal Gazeta Mercantil S.A.
Instruções Gerais:
(a) Para tomar parte neste Conclave, o acionista deverá depositar na Cia. com antecedência mínima de 3
(três) dias corridos, contados da data de realização do Conclave (i) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade em custódia, na forma do art. 126 da lei
6.404/76; e (ii) instrumento de mandato, na forma da lei e do Estatuto Social da Cia., na hipótese de
representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer ao Conclave
munido de documentos que comprovem sua identidade.
(a.i) O acionista poderá ser representado no Conclave por procurador constituído há menos de 1 (um) ano,
que seja acionista, administrador da Cia., advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de
investimento que represente os condôminos.
(b) Os documentos relativos aos itens da ordem do dia estão à disposição dos Senhores acionistas na sede
da Cia.
São Paulo, 07 de abril de 2008.
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