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COMUNICADO AO MERCADO
LEILÃO REVERSO
São Paulo, 17 de maio de 2018 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”
ou “Triunfo”) (B3: TPIS3), em continuidade aos Comunicados ao Mercado divulgados nos dias 21 de
fevereiro, 8 e 20 de março de 2018, informa aos seus acionistas, aos Credores Abrangidos pelo Plano de
Recuperação Extrajudicial da Companhia e de algumas de suas subsidiárias (“Plano de RE”) e ao mercado
em geral que depositou em juízo, na data de hoje, os valores individuais devidos a cada credor contemplado
no Leilão Reverso realizado em 20 de março de 2018, totalizando o montante de R$112,0 milhões.
Tal fato se dá em razão da decisão proferida pelo Desembargador Cesar Ciampolini, do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sobre o agravo interno formulado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., publicada em 10 de
maio de 2018. A decisão cessa os efeitos da decisão proferida em 19 de março de 2018 e permite o
pagamento do total acima descrito, mas deixando em aberto a possibilidade de devolução dos valores caso
haja provimento de qualquer dos recursos que pleiteiam a não homologação do Plano de RE.
A Triunfo manterá o mercado informado a respeito do tema.
São Paulo, 17 de maio de 2018.
Carlo Alberto Bottarelli
Diretor Presidente 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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