TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou “TPI”)
CNPJ n° 03.014.553/0001-91
NIRE n°. 35.300.159.845
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 13h30 horas do dia 25 de março de 2015, na sede social da
Companhia, na Rua Olimpíadas, n° 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da
Companhia.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho
(“Presidente”), que convidou o Sr. Felipe de Carvalho Bricola, para secretariá-lo (“Secretário”).
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) a realização pela controlada da Companhia, a Empresa
Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 02.222.736/0001-30 (“Emissora”), de
sua terceira emissão pública de até 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentas) debêntures
(“Debêntures”) de emissão da Emissora, no valor global de até R$246.000.000,00 (duzentos e
quarenta e seis milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), que será
objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição (“3ª Emissão de Debêntures”
e “Oferta Restrita”, respectivamente) cujas principais características e condições são as seguintes:
(a) Quantidade, valor nominal unitário e valor total da Oferta Restrita: Serão emitidas até 24.600
(vinte e quatro mil e seiscentas) Debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil
reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de até R$246.000.000,00
(duzentos e quarenta e seis milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”) na data de emissão,
conforme indicada na Escritura da 3ª Emissão (conforme abaixo definida) (“Data de Emissão”);
(b) Prazo de vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 60 (sessenta) meses
contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de Vencimento
Antecipado e Resgate Antecipado Facultativo, previstas na Escritura da 3ª Emissão; e (c)
Remuneração das Debêntures: As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios
estabelecidos com base na variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias
dos Depósitos Interfinanceiros-DI de um dia, denominadas “Taxas DI over extragrupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página
na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa a ser definida em
procedimento de Bookbuilding, mas em todo caso limitada à taxa máxima de 2,20% (dois inteiros

e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração das Debêntures”), calculados de
forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o
saldo do Valor Nominal Unitário de cada Debênture, desde a Data de Emissão ou da última data
de pagamento da Remuneração das Debêntures, e pagos ao final de cada Período de Capitalização
das Debêntures, de acordo com a fórmula indicada na Escritura da 3ª Emissão. A taxa final a ser
utilizada para fins de cálculo da Remuneração das Debêntures, uma vez definida em
conformidade com o procedimento de Bookbuilding, será ratificada por meio de aditamento à
Escritura da 3ª Emissão, que deverá ser arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná
(“JUCEPAR”) e nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, dentro do
prazo estabelecido na Escritura da 3ª Emissão, sem necessidade de nova aprovação societária pela
Emissora, pela Rio Tibagi e pela Companhia ou de realização de Assembleia Geral dos
Debenturistas; (ii) a outorga das seguintes garantias ao pagamento de todas as obrigações
principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela
Emissora no âmbito de sua 3ª Emissão de Debêntures, nos termos do Instrumento Particular de
Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Empresa Concessionária de Rodovias do
Norte S.A. – Econorte (“Obrigações Garantidas” e “Escritura da 3ª Emissão”, respectivamente):
(a) garantia fidejussória na modalidade de fiança, a ser prestada pela Companhia e pela
controlada da Companhia, a Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário Ltda., inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 04.395.499/0001-34 (“Rio Tibagi” e, em conjunto com a Companhia,
“Garantidores”), nos termos e condições a serem previstos na Escritura da 3ª Emissão (“Fiança”)
(b) (b.1) sob condição suspensiva, cessão fiduciária em garantia de 100% (cem por cento) dos
direitos creditórios titulados pela Emissora, presentes e futuros, decorrentes das receitas de
pedágio originadas da exploração das praças de pedágio instaladas e a serem instaladas pela
Emissora nas estradas objeto da Concessão (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão)
(“Recebíveis da Emissora”), nos termos do Contrato de Concessão de Obra Pública assinado
entre o Estado do Paraná, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem – DER
(“DER” ou “Poder Concedente”), e a Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. –
ECONORTE, em 14 de novembro de 1997, conforme aditado (“Contrato de Concessão”), e (b.2)
cessão fiduciária em garantia da totalidade dos direitos creditórios titulados pela Emissora
decorrentes da Conta Vinculada da Emissora, da Conta de Reserva do Serviço da Dívida e da
Conta de Reserva Especial da Emissora (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão), incluindo
as aplicações financeiras a elas vinculadas, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios da Emissora (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão); (c) sob
condição suspensiva, cessão fiduciária em garantia da totalidade dos demais direitos emergentes
decorrentes da Concessão titulados pela Emissora, presentes e futuros, que possam ser objeto de
cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, observando, inclusive,
o artigo 28 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada, compreendendo, mas não
se limitando a, (c.1) o direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente,
sejam ou venham a se tornar devidos pelo Poder Concedente à Emissora, em caso de intervenção ou
extinção (incluindo, mas não se limitando, por advento do termo contratual, encampação,

caducidade, rescisão, anulação ou falência ou extinção da empresa concessionária) da Concessão; e
(c.2) o direito de receber os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não,
decorrentes da Concessão (em conjunto, “Direitos Emergentes”), nos termos do Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora (conforme definido na Escritura da 3ª
Emissão); (d) sob condição suspensiva, alienação fiduciária em garantia de (d.1) 13.599.996
(treze milhões, quinhentas e noventa e mil e novecentas e noventa e seis) ações ordinárias de
emissão da Emissora e tituladas pela TPI, representativas de 99,99% (noventa e nove vírgula
noventa e nove por cento) do capital social total e votante da Emissora, bem como quaisquer
ações presente e futuras que vierem a ser detidas ou adquiridas a qualquer título pela TPI
(“Ações”); e (d.2) todos os dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre
capital próprio, distribuições e demais valores de remuneração do capital relacionados às Ações a
serem pagos ou distribuídos pela Emissora, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações da Emissora (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão); (e) sob condição suspensiva,
alienação fiduciária em garantia de (e.1) 999 (novecentas e noventa e nove) quotas de emissão da
Rio Tibagi e tituladas pela TPI, representativas de 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove
por cento) do capital social total e votante da Rio Tibagi, bem como quaisquer quotas presente e
futuras que vierem a ser detidas ou adquiridas a qualquer título pela TPI (“Quotas”); e (e.2) todos
os dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio,
distribuições e demais valores de remuneração do capital relacionados às Quotas a serem pagos
ou distribuídos pela Rio Tibagi, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da Rio
Tibagi (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão); e (f) (f.1) sob condição suspensiva, cessão
fiduciária em garantia de 100% (cem por cento) dos direitos creditórios titulados pela Rio Tibagi,
decorrentes de todos e quaisquer contratos de prestação de serviços celebrados entre a Rio Tibagi
e a Emissora que de qualquer forma estejam relacionados à prestação de serviços pela Rio Tibagi
em relação à Concessão (“Recebíveis da Rio Tibagi”), e (f.2) cessão fiduciária em garantia da
totalidade dos direitos creditórios titulados pela Rio Tibagi decorrentes da Conta Vinculada da Rio
Tibagi e da Conta de Reserva Especial da Rio Tibagi (conforme definido abaixo), incluindo as
aplicações financeiras a elas vinculadas, conforme listados no Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios da Rio Tibagi (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão); e (iii)
autorização para a Companhia, a Emissora e Rio Tibagi, a compartilhar, conforme aplicável, com
exceção da Conta de Reserva do Serviço da Dívida, as garantias listadas no item “(ii)” acima, bem
como a Conta Vinculada da Emissora (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão), a Conta
Vinculada da Rio Tibagi (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão), a Conta de Reserva
Especial da Emissora e a Conta de Reserva Especial da Rio Tibagi (“Garantias
Compartilháveis”), com os credores da Nova Dívida (conforme definido na Escritura da 3ª
Emissão) (“Compartilhamento das Garantias”), nos termos previstos nas Cláusulas 5.9.1 a 5.9.4
da Escritura da 3ª Emissão; e (iv) autorização para a Diretoria da Companhia e da Emissora, bem
como os administradores da Rio Tibagi: (a) negociarem todos os termos e condições que venham
a ser aplicáveis à 3ª Emissão de Debêntures e às garantias indicadas no item (ii) acima, conforme
aplicável, podendo, inclusive: celebrar a Escritura da 3ª Emissão, bem como eventuais
aditamentos à Escritura da 3ª Emissão, nesse caso, inclusive para refletir o resultado do
procedimento de Bookbuilding previsto na Escritura da 3ª Emissão, e qualquer outro documento
relacionado à 3ª Emissão de Debêntures, incluindo, mas não se limitando aos Contratos de

Garantia (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão) e eventuais aditamentos aos Contratos
de Garantia, nesse caso, inclusive para fins de formalizar o Compartilhamento das Garantias; (b)
contratar os seguintes prestadores de serviços: (b.1) instituições financeiras autorizadas a operar
no mercado de capitais para estruturar e coordenar a Oferta; (b.2) banco liquidante, (b.3)
escriturador mandatário, (b.4) agente fiduciário, (b.5) banco depositário, (b.6) assessores legais,
(b.7) agência de classificação de risco, e (b.8) os sistemas de distribuição e negociação das
Debêntures nos mercados primários e secundários; e (c) praticar e/ou ratificar todos os atos já
praticados e assinar todos os documentos necessários à efetivação da 3 Emissão de Debêntures e
às garantias indicadas no item “(ii)” acima, conforme aplicável.
DELIBERAÇÕES: Apresentados um a um os temas da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, em
conformidade com os documentos, previamente encaminhados a todos os presentes, os
Conselheiros, nos termos do Estatuto Social, tomaram as seguintes deliberações:
(I) A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, decidiram aprovar a totalidade das matérias listadas na
Ordem do Dia acima.
LAVRATURA E REGISTRO: A presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o
artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter
agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata
que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 25 de
março de 2015. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Felipe de
Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabille
Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; João Villar Garcia; Marcelo Souza
Monteiro; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz.
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM
LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA
São Paulo, 25 de março de 2015.
__________________________________
Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

__________________________________
Felipe de Carvalho Bricola
Secretário

