FACTSHEET 4T16
DESTAQUES E EVENTOS SUBSEQUENTES

TPIS3

INDICADORES 4T16

BM&FBovespa: TPIS3; ADR: TPIUY; Bloomberg: TPIS3:BZ
Nº ações (mil)

176.000

Preço (R$) TPIS3 31/12/2016

3,17

Market Cap (R$ mil)

557.920

Enterprise Value (R$ mil)
Free Float (%)
Volume Médio Negociado 3T16 (R$mil)

4.114.546
25,4%
1.561.508

P/BV (1)

0,60

EV/EBITDA LTM

4,82

Lucro por ação(2) (R$)

-1,04

(1) Para o cálculo, foi excluida a reserva de reavaliação e ajustes de avaliação do PL.
(2) Utilizou-se o lucro base dividendos LTM		

TPIS3 vs. Ibovespa
IBOV
23/07/07
58.037
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BREAKDOWN EBITDA
AJUSTADO 4T16
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Portonave atinge a marca de 5 milhões de TEUs
movimentados em 2016: a Portonave superou a
marca de cinco milhões de TEUs (unidade de medida
equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados. O
número contabiliza as movimentações realizadas desde
o início da operação do Terminal, em outubro de 2007. O
contêiner que registrou este número foi movimentado dia
1º de agosto. Em pouco mais de oito anos, o Terminal já
recebeu mais de 4,5 mil escalas de navios.
Nova emissão de debêntures: em 23 de novembro
de 2016, a Companhia concluiu a Primeira Emissão
de Debêntures conversíveis em ações, de colocação
privada, da sua controlada Vênus Participações e
Investimentos S.A com a Trophy Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia. O valor principal é
de aproximadamente R$647,3 milhões, com prazo
de vencimento de 50 meses contados a partir de
23 de novembro de 2016. O pagamento de juros e
amortização será no 50º mês, podendo ser liquidado
antecipadamente a qualquer momento.

IBOV
31/12/16
60.227

130

Plano de Melhoria da Estrutura de Capital: a Triunfo
elaborou um plano de melhoria de sua estrutura de capital
e, em conjunto com assessores financeiros e legais
contratados, avalia a possibilidade de alienar ativos
e utilizar eventuais recursos advindos da venda para
reduzir seu o endividamento e de suas controladas. Os
ativos que a Companhia pretende avaliar oportunidades
para alienar sua participação acionária são Aeroportos
Brasil, Portonave, Tijoá/CSE. A Companhia manterá o
mercado informado a respeito do andamento da sua
estratégia.
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Revisão extraordinária do reequilíbrio de Viracopos: a
Aeroportos Brasil Viracopos S.A. recebeu a notificação
da ANAC a respeito da análise da recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devido a
alteração da tarifa aeroportuária de carga importada
removida para outros recintos alfandegados na zona

BREAKDOWN RECEITA
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*Resultado pro forma 4T15: desconsidera o resultado dos ativos de energia Rio Verde, Rio Canoas e
TNE. No dia 26 de novembro de 2015, a Companhia concluiu a venda para a CTG Brasil da totalidade
da participação dessas controladas. O resultado apresentado de energia consiste na controlada Tijoá.

DESTAQUES E EVENTOS
SUBSEQUENTES
primária (cargas em trânsito TECATECA
e trânsito internacional). A 1ª Revisão
Extraordinária foi aprovada no montante
de R$209,9 milhões e será realizada, após
a anuência do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil (MTPAC), por meio
da revisão da contribuição fixa devida pela
concessionária. A Companhia entende
que o valor para reequilíbrio do contrato
referente à receita de cargas em função
das mudanças no edital é superior ao
apurado e deve contestar a decisão.
Reajuste extraordinário da tarifa de
pedágio da Concebra: por meio da
publicação no Diário Oficial da União de
16 de dezembro de 2016 (Seção 1, página
269) foi aprovado o reajuste de 14,17%
da tarifa média das praças do trecho
rodoviário administrado pela Concebra,
devido ao impacto causado pela Lei
13.013/2015 (Lei dos Caminhoneiros),
em vigor desde 17 de abril de 2015. A
nova tarifa entrará em vigor nas praças
de pedágio a partir da próxima revisão
ordinária em 27 de junho de 2017.
Suspensão da distribuição de dividendos:
em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 8 de dezembro
de 2016, os acionistas aprovaram por
maioria dos presentes a suspensão do
pagamento dos dividendos declarados na
Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril
de 2016 no montante de R$40 milhões,
tendo em vista a modificação substancial
da situação financeira da Companhia
desde a data de sua declaração. O valor
dos dividendos acima referidos será
atualizado a partir do dia 1º de janeiro de
2017 até a data de seu efetivo pagamento
pela variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) acrescido de 4%
ao ano, a título de remuneração pela
postergação do seu pagamento.

Destaques Operacionais

4T16

4T15

∆

Rodovias
Tráfego Consolidado (mil)

45.566

47.636

-4,3%

Concer

5.893

6.422

-8,2%

Triunfo Concepa

9.252

9.601

-3,6%

Triunfo Econorte

3.273

3.669

-10,8%

Triunfo Transbrasiliana

5.972

6.296

-5,1%

Triunfo Concebra

21.176

21.648

-2,2%

241.526

192.626

25,4%

Cargas (ton)

49.190

45.171

8,9%

Passageiros (mil)

2.407

2.502

-3,8%

Movimentos (mil)

29.132

31.394

-7,2%

Administração Portuária
Movimentação de TEUs - Portonave
Aeroporto

Todas as concessões foram impactadas negativamente pelo arrefecimento econômico e pela Lei dos Caminhoneiros, vale
ressaltar que o impacto da Lei dos Caminhoneiros está sendo compensado através de reajustes tarifários.

Destaques Financeiros (Em R$ mil)

4T16

4T15

∆

Receita Líquida Ajustada

392.536

377.768

3,9%

Custo Operacional Caixa(1)

(109.477)

(111.115)

-1,5%

Despesa Operacional Caixa(2)

(60.335)

148.712

n/c

EBITDA Ajustado

222.724

415.365

-46,4%

Margem EBITDA Ajustado

56,7%

110,0%

-53,2 pp

Lucro (prejuízo) Líquido

(194.111)

59.667

n/c

Lucro Base de Dividendos

(183.445)

59.667

n/c

(1) Excluindo custo de construção e depreciação e amortização.
(2) Excluindo depreciação e amortização, equivalência patrimonial e outras despesas não caixa.
*Resultado pro forma 4T15: desconsidera o resultado dos ativos de energia Rio Verde, Rio Canoas e TNE. No dia 26 de novembro
de 2015, a Companhia concluiu a venda para a CTG Brasil da totalidade da participação dessas controladas. O resultado apresentado de energia consiste na controlada Tijoá.

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.
CONTATOS DE RI
Departamento de RI:
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