FACTSHEET 2T17
DESTAQUES E EVENTOS SUBSEQUENTES

TPIS3

INDICADORES 2T17

B3: TPIS3; ADR: TPIUY; Bloomberg: TPIS3:BZ
Nº ações (mil)

176.000

Preço (R$) TPIS3 30/06/2017

3,74

Market Cap (R$ mil)

658.240

Enterprise Value (R$ mil)
Free Float (%)
Volume Médio Negociado 2T17 (R$mil)

4.235.671
34,0%
3.977.766

P/BV(1)

1,00

EV/EBITDA LTM

4,98

Lucro (prejuizo) por ação(2) (R$)

-2,58

(1) Para o cálculo, foi excluida a reserva de reavaliação e ajustes de avaliação do PL.
(2) Utilizou-se o lucro base dividendos LTM
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Redução de participação acionária relevante BNDES
Participações S.A – BNDESPAR: em 21 junho a Companhia
recebeu correspondência de seu acionista BNDESPAR
informando a redução da participação no capital social da
Triunfo de 14,75% para 9,13%.
Reajuste da tarifa de pedágio da Concebra: a ANTT autorizou o
reajuste anual de tarifa básica de pedágio da Concebra, sendo
a tarifa quilométrica de R$ 0,03685 cobrada a partir da zero
hora do dia 27 de junho.
Extensão do prazo de concessão da Concepa: em 3 julho a
ANTT autorizou a extensão do prazo de concessão das BR290 e BR-116 (RS) pelo prazo de 12 meses, com tarifa de
pedágio de R$7,10, nas praças de Santo Antônio da Patrulha e
Eldorado do Sul, e de R$3,50 na praça de Gravataí, a partir da
zero hora de 4 de julho. Continuarão a ser prestados serviços
de socorro médico e mecânico, monitoramento por câmeras
do trecho concedido, operação do vão móvel da Ponte do
Guaíba, conservação da rodovia, operação das balanças
de pesagem, além dos serviços de atendimento ao cliente
e disponibilização de informações por meio dos canais da
concessionária. Não estão previstas novas obras de melhoria
na infraestrutura das rodovias.
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Celebração do Contrato de Compra e Venda da Portonave
S.A: em 19 de junho a Triunfo celebrou o contrato de compra e
venda da controlada Portonave, tendo por objeto a alienação,
direta e indireta, de 100% da sua participação na controlada.
O preço de alienação (equity value) de 50% da Portonave é
de R$1,3 bilhão, que estará sujeito aos ajustes usuais nesse
tipo de operação. A transação foi submetida à aprovação da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

mai
17

Pedido de homologação de Planos de Recuperação
Extrajudicial: no dia 22 de julho a Companhia e suas subsidiárias
Concer, Maestra, NTL, Dable e Vessel-Log ajuizaram pedido de
homologação judicial de planos de recuperação extrajudicial,
nos termos do artigo 163 e seguintes da Lei nº 11.101/05. A
Triunfo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
para aprovação dos acionistas, que será realizada dia 14 de
agosto em São Paulo.
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DESTAQUES E EVENTOS
SUBSEQUENTES
Outorga de Viracopos: em 24 de julho Viracopos
recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) notificação de não pagamento da 5ª
parcela da Contribuição Fixa do contrato de
concessão de 2017. Adicionalmente, a Triunfo
recebeu, conforme apólice de seguro garantia,
a notificação de abertura de sinistro em face
do inadimplemento da Outorga referente a
2016. A concessionária mantém depositado
na conta Outorga, desde dezembro de 2016,
recursos para pagamento da Outorga, sendo
que sua transferência depende de liberação
por parte do BNDES, na qualidade de credor
de Viracopos. Em 8 de agosto, a Juíza Federal
Titular da 6ª. Vara/DF deferiu o pedido liminar
para suspender os efeitos da comunicação
de sinistro do seguro para pagamento da
outorga referente ao exercício de 2016. O
pedido liminar foi deferido até que informações
sejam prestadas pela ANAC. As negociações
referentes a esse tema ainda estão em curso.
Notificação de vencimento antecipado da
Primeira Emissão de Debêntures de Viracopos:
Em 26 de julho foi notificado o vencimento
antecipado automático da Debêntures de
Viracopos. Em 28 de julho, a Triunfo recebeu
notificação do BNDES, debenturista da
emissão, informando que não há decisão
definitiva de sua Diretoria sobre o vencimento
antecipado da emissão.
Processo de relicitação do Aeroporto de
Viracopos – em AGE realizada no dia 28 de julho,
os acionistas da Concessionária Aeroportos
Brasil Viracopos autorizaram a concessionária
a adotar as medidas necessárias para realizar
o procedimento de relicitação do Contrato
de Concessão, conforme diretrizes da Lei nº
13.448/17.
Viracopos é eleito pela quinta vez o melhor
aeroporto do Brasil na avaliação dos
passageiros: em 2 agosto, o Aeroporto
Internacional de Viracopos foi eleito pela quinta
vez o melhor terminal aéreo do país na pesquisa
de satisfação de passageiros, realizada pela
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República (SAC/PR). Na satisfação geral dos
passageiros, Viracopos atingiu a maior nota da
sua história, desde o início da pesquisa, em
2013 - 4,9 pontos em uma escala que vai de
1 a 5 pontos.
Fitch rebaixa rating da 3º Emissão de
Debêntures da Econorte: A agência de
classificação de risco Fitch Ratings rebaixou,
em maio de 2017, o Rating Nacional de Longo
Prazo da terceira emissão de debêntures
da Econorte (com vencimento em 2020) de
‘AA(bra)’ para ‘AA-(bra)’.

Destaques Operacionais
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∆

42.894

43.711

-1,9%

Concer

5.543

5.897

-6,0%

Triunfo Concepa

8.024

7.888

1,7%

Triunfo Econorte

3.051

3.292

-7,3%

Rodovias
Tráfego Consolidado (mil)

Triunfo Transbrasiliana

5.689

6.070

-6,3%

Triunfo Concebra

20.586

20.564

0,1%

212.940

219.961

-3,2%

Cargas (ton)

46.694

41.625

12,2%

Passageiros (mil)

2.265

2.137

-8,9%

Movimentos (mil)

26.813

27.323

-1,9%
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Receita Líquida Ajustada

376.809

346.157

8,9%

Custo Operacional Caixa(1)

(144.917)

(110.223)

31,5%

Despesa Operacional Caixa(2)

(45.854)

-37.481

-84,7%

EBITDA Ajustado

186.399

198.453

-6,1%

49,5%

57,3%

-7,9 pp

Lucro (prejuízo) Líquido

(464.415)

(43.993)

955,7%

Lucro Base de Dividendos

(453.265)

(33.250)

1263,2%

Administração Portuária
Movimentação de TEUs - Portonave
Aeroporto

Destaques Financeiros (Em R$ mil)

Margem EBITDA Ajustado

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

MAPA DE ATUAÇÃO
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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Departamento de RI:
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