FACTSHEET 4T15
O Lucro Base de Dividendos do 4T15 e do acumulado do ano atingiram
R$170,8 milhões e R$211,2 milhões, respectivamente. A Receita Líquida
Ajustada consolidada atingiu R$417,3 milhões (+48,9%) e R$1,7 bilhão
(+26,2%) no 4T15 e no ano. O EBITDA Ajustado atingiu R$462,0 milhões
(+282,7%) no 4T15 e R$1,3 bilhão (+29,9%) no acumulado do ano.

TPIS3

INDICADORES 4T15

BM&FBovespa: TPIS3; ADR: TPIUY; Bloomberg: TPIS3:BZ
Nº ações (mil)

176.000

Preço (R$) TPIS3 31/12/2015

4,60

Market Cap (R$ mil)

809.600

Enterprise Value (R$ mil)
Free Float (%)
Volume Médio Negociado 4T15 (R$mil)

4.296.068
26,1%
154.531

P/BV (1)

0,84

EV/EBITDA LTM

3,40

Dividend Yield %

26,1%

Lucro por ação(2) (R$)

1,20

ROE (3) (%)

0,18

ROIC

(3)

(%)

0,18

Rating Corporativo - Fitch

A+(bra) - Perspectiva Estável

(1) Para o cálculo, foi excluida a reserva de reavaliação e ajustes de avaliação do PL.
(2) Utilizou-se o lucro base dividendos LTM
(3) Calculado a partir do Lucro Base de Dividendos e excluindo reserva de reavaliação e ajustes de avaliação do PL.
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BREAKDOWN EBITDA
AJUSTADO 4T15
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DESTAQUES
a) Conclusão da Transação de Alienação dos Ativos de Energia
e Recebimento dos Recursos
No dia 26 de novembro de 2015, a Companhia concluiu a venda para a
CTG Brasil da totalidade da participação em suas controladas Rio Verde
Energia, Rio Canoas Energia e TNE – Triunfo Negócios de Energia. Nesta
data, a CTG Brasil realizou o pagamento da parcela do fechamento que
correspondia à R$ 918,4 milhões. O pagamento do saldo remanescente
de R$48,3 milhões referente ao ajuste final à parcela do fechamento foi
efetuado em 24 de fevereiro de 2016. Sujeito a ajustes positivos, o valor da
operação permanece pendente de novos recebimentos condicionados
ao atingimento de eventos. Os recursos foram utilizados para redução
da alavancagem e fortalecimento da liquidez financeira da Companhia.
b) Conclusão da Recompra Parcial das Debêntures das 3ª e 4ª
Emissões da TPI
No dia 3 de dezembro de 2015, a Companhia concluiu a aquisição
de metade do saldo das debêntures da 3ª e 4ª emissão, conforme
deliberações das Assembleias Gerais do dia 16 de novembro de 2015.
O total recomprado das duas emissões foi de cerca de R$ 370 milhões.
c) Aprovação da ANTT para Aumento na Tarifa de Pedágio da Triunfo
Transbrasiliana
Conforme publicado no dia 17 de dezembro de 2015 no Diário Oficial
da União nº 241, a partir do dia 18 de dezembro de 2015, a tarifa básica
da Triunfo Transbrasiliana passou de R$ 3,70 para R$ 4,30. Na mesma
publicação no Diário Oficial da União, foi aprovado o reajuste de R$ 4,30
para R$ 7,70, referente à entrega e aprovação do projeto executivo para
as obras de duplicação do trecho da rodovia. O novo reajuste esta sujeito
à submissão do projeto executivo para obras de duplicação, realização
da audiência pública e deliberação da Diretoria Colegiada da ANTT.
d) Aprovação do Financiamento de Longo Prazo da Triunfo Concebra
pelo BNDES
Em 24 de fevereiro de 2016, o BNDES aprovou o financiamento de R$ 3,6
bilhões, com taxa de juros TJLP +2,00% (com exceção do montante de R$
470,0 milhões com taxa de juros TJLP +3,74%), carência de amortização
até o final do período de investimentos (previsto em 5 anos) e prazo de
amortização de 20 anos. O primeiro desembolso do financiamento de
longo prazo está previsto para o início de 2016 e será destinado à quitação
do empréstimo-ponte concedido pelo BNDES à Triunfo Concebra, e aos
investimentos previstos no contrato de concessão.
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NEWS

Destaques Operacionais

4ª Emissão de Notas Promissórias da Concer
A Concer concluiu, em 18 de janeiro de
2016, a 4ª Emissão de Notas Promissórias
no valor de R$ 210,0 milhões. A emissão
será corrigida por CDI mais um spread de
2,0% a.a. com prazo de vencimento de 180
dias. Na mesma data, a Companhia liquidou
a 3ª Emissão de Notas Promissórias da
Concer de R$210,0 milhões.
Reajuste de Tarifa de Pedágio da Triunfo
Econorte
O reajuste médio anual da tarifa da Triunfo
Econorte foi de 15,5%, considerando o
impacto da variação da inflação nos últimos
doze meses, bem como a recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão estabelecida no
Termo Aditivo nº 272/2014, repondo perdas
da Triunfo Econorte existentes desde 2002 e
incluindo no Contrato em caráter definitivo
obras realizadas que não estavam no projeto
inicial da concessão. A nova tarifa entrou em
vigor nas praças de pedágio a partir do dia
1º de dezembro de 2015.
Triunfo Concepa conclui obras 4ª Faixa da
Free Way
Em novembro de 2015 foi concluída a
construção da quarta faixa da Free Way
entre Porto Alegre e Gravataí. Com ela, os
motoristas contam com uma faixa adicional
em 19 quilômetros de extensão da rodovia.

4T15

4T14

∆

Rodovias
Tráfego Consolidado (mil)

47.613

28.721

65,8%

Concer

6.421

7.262

-11,6%

Triunfo Concepa

9.602

10.543

-8,9%

Triunfo Econorte

3.646

3.779

-3,5%

Triunfo Transbrasiliana

6.296

7.137

-11,8%

Triunfo Concebra

21.648

-

n/c

192.626

175.195

9,9%

Cargas (ton)

44.375

57.049

-22,2%

Passageiros (mil)

2.502

2.534

-1,2%

Movimentos (mil)

31.394

33.617

-6,6%

Administração Portuária
Movimentação de TEUs - Portonave
Aeroporto

Todas as concessões foram impactadas negativamente pelo arrefecimento econômico e pela Lei dos Caminhoneiros, vale
ressaltar que o impacto da Lei dos Caminhoneiros está sendo compensado através de reajustes tarifários.

4T15

4T14

∆

422.191

280.201

50,7%

(108.848)

(97.733)

11,4%

Despesa Operacional Caixa

148.712

(64.484)

n/c

EBITDA Ajustado

462.055

120.751

282,7%

Lucro (prejuízo) Líquido

88.986

(566.792)

n/c

Lucro Base de Dividendos

170.856

(47.017)

n/c

Destaques Financeiros (Em R$ mil)
Receita Líquida Ajustada
Custo Operacional Caixa(1)
(2)

(1) Excluindo custo de construção e depreciação e amortização.
(2) Excluindo depreciação e amortização, equivalência patrimonial e outras despesas não caixa.

MAPA DE ATUAÇÃO

Viracopos alcança marca de 10 milhões de
Passageiros
Como
resultado
dos
investimentos
realizados e do trabalho comercial para
conquistar novos voos, o aeroporto alcançou
em 22 de dezembro de 2015 a marca de
10 milhões de passageiros transportados
por ano, encerrando com o recorde de
10.324.658 passageiros embarcados e
desembarcados.

Administração de mais de 2.140
km de rodovias em seis estados
brasileiros;
Portonave é o terminal portuário
com recorde sul-americano de
produtividade;
Tijoá opera e mantém a Usina de
Três Irmãos em Andradina (SP);
Aeroporto de Viracopos
localizado a 90 km de São Paulo.

SOBRE A TRIUNFO

A 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, administração portuária e aeroportuária e geração de
energia. Listada, desde 2007, no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da BM&FBovespa, 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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