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Edital de Convocação
Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações da Espécie Quirografária e com Garantia Real Adicional, em Duas
Séries
Nos termos da Lei 6.404/76 e do Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie
Quirografária e com Garantia Real Adicional, para Distribuição Pública da TPI - Triunfo
Participações E Investimentos S.A. (“Escritura de Emissão”, “Emissão” e “Companhia”,
respectivamente), ficam os senhores titulares de debêntures da primeira e segunda séries da
4ª Emissão, convocados pela Emissora, a se reunirem em assembleia geral de debenturistas
(“Assembleia Geral”), a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2014, às 15 horas, no Hotel
Caesar Business, São Paulo Faria Lima, salas 08 e 09, Rua Olimpíadas n° 205 - Itaim Bibi,
cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar acerca da:
(i)
(ii)

alteração dos limites dos índices financeiros da Emissora previstos na alínea “r”
do item 7.1 da Escritura de Emissão para fins dos cálculos relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2013 até o vencimento da Emissão; e
alteração da definição de “Divida Líquida” e “EBITDA” previstos nas alíneas
“a” e “b” do inciso 7.1.1 do item 7.1 da Escritura de Emissão para fins dos
cálculos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 até o
vencimento da Emissão.

Informações Adicionais: Os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima
indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das respectivas
Debêntures. Os instrumentos de mandato outorgados pelos debenturistas aos seus
procuradores para representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser
depositados na sede social do Agente Fiduciário, situado à Avenida das Américas, nº 500,
bl.13, sala 205, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, ou na filial situada à
Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São
Paulo, ou ainda por e-mail para agente@oliveiratrust.com.br, no prazo de 02 (dois) dias
úteis antecedentes à sua realização.
São Paulo, 11 de Fevereiro de 2014.
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