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RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
São Paulo, 03 de novembro de 2017 – A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Triunfo” ou “Companhia”) (B3: TPIS3), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em
22 e 25 de julho de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a decisão judicial da 2ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, proferida no dia 01 de
novembro de 2017, a respeito da recuperação extrajudicial da Triunfo e outras, bem como da sua
subsidiária Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (Concer).
Na referida decisão foram indeferidas todas as impugnações apresentadas pelos Credores. Além
disso, a decisão determina que a Companhia apresente no prazo de 05 (cinco) dias a relação
nominal completa de todos os credores com as especificações legais de seus créditos. Os credores
poderão apresentar impugnação somente com relação a esta lista, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ainda, a decisão determinou a nulidade da cláusula V.8 do Plano de Recuperação Extrajudicial que
estabelece a suspensão do pagamento aos credores não aderentes na hipótese da atribuição de
efeito suspensivo contra a homologação do Plano, até o julgamento final da eventual apelação.
A Companhia manterá os acionistas e o mercado informados sobre o andamento deste processo.

São Paulo, 03 de novembro de 2017.
Sandro Antônio de Lima
Diretor de Relações com Investidores

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 rodoviária,
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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