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Nº ações (mil)

176.000

Preço (R$) TPIS3 31/03/2016

5,27

Market Cap (R$ mil)

926.640

Enterprise Value (R$ mil)
Free Float (%)
Volume Médio Negociado 1T16 (R$mil)

4.456.970
26,1%
411.351

P/BV (1)

1,01

EV/EBITDA LTM

4,08

Dividend Yield %

-1,5%

Lucro por ação(2) (R$)

-0,08

ROE (3) (%)

0,11

ROIC (%)

0,30

(3)

Rating Corporativo - Fitch

A+(bra) - Perspectiva Estável

(1) Para o cálculo, foi excluida a reserva de reavaliação e ajustes de avaliação do PL.
(2) Utilizou-se o lucro base dividendos LTM
(3) Calculado a partir do Lucro Base de Dividendos e excluindo reserva de reavaliação e ajustes de avaliação do PL.
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Triunfo Concepa liquida a 6ª Emissão de Debêntures - em 11 de
abril de 2016, foi realizado o pagamento da totalidade da 6ª emissão
de debêntures da Triunfo Concepa, no valor de R$ 206,5 milhões.
Os recursos utilizados foram decorrentes do pagamento do governo
federal em 1 de abril de 2016 pela conclusão da obra da quarta faixa da
Free Way (13º Aditivo ao Contrato de Concessão), no valor de R$ 241,7
milhões. O montante ainda esta sujeito a um recebimento adicional
referente a atualização monetária do pagamento da indenização
4ª Emissão de Notas Promissórias da Concer - a Concer concluiu,
em 18 de janeiro de 2016, a 4ª Emissão de Notas Promissórias no valor
de R$ 210,0 milhões. A emissão é corrigida por CDI mais um spread
de 2,0% a.a. com prazo de vencimento de 180 dias. Na mesma data, a
Companhia liquidou a 3ª Emissão de Notas Promissórias da Concer de
R$ 210,0 milhões.
Aprovação do Financiamento de Longo Prazo da Triunfo
Concebra pelo BNDES - em 24 de fevereiro de 2016, o BNDES
aprovou o financiamento de R$ 3,6 bilhões, com taxa de juros TJLP
+2,00% (com exceção do montante de R$ 470,0 milhões com taxa de
juros TJLP +3,74%), carência de amortização até o final do período de
investimentos (previsto em 5 anos) e prazo de amortização de 20 anos.
O primeiro desembolso do financiamento será destinado à quitação
do empréstimo-ponte concedido pelo BNDES à Triunfo Concebra, e
aos investimentos previstos no contrato de concessão.
Triunfo Aprova Novo Programa de Recompra de Ações - o
Conselho de Administração, no dia 22 de março de 2016, aprovou
o encerramento do primeiro Programa de Recompra de Ações da
Companhia (aprovado em 25 de março de 2015) por meio do qual
foram adquiridas 2.249.800 ações ordinárias, e aprovou um novo
programa de recompra, no qual poderão ser adquiridas até 4.750.200
ações ordinárias, dentro do limite de 10,0% da quantidade de ações
em circulação. O Programa tem prazo de 18 meses, contados a partir
de 22 de março de 2016 e visa maximizar a geração de valor para os
acionistas, em razão do desconto atual das ações da Companhia no
Mercado.
Viracopos é Eleito melhor Aeroporto de Carga da América Latina
no Air Cargo Excellence Awards - Aeroporto Internacional de
Viracopos, em Campinas (SP), foi eleito o melhor aeroporto de
carga da América Latina no Air Cargo Excellence Awards 2016.
A avaliação é baseada na pesquisa Air Cargo Excellence, que foi
criada em 2005 e é divulgada anualmente na Air Cargo World, uma
das principais publicações do setor. Aeroportos e companhias
aéreas de todo o mundo são reconhecidos de acordo com suas
pontuações em vários fatores de desempenho.
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Viracopos transfere Voos Domésticos para
Novo Terminal de Passageiros
No dia 23 de abril de 2016, o Aeroporto
Internacional de Viracopos transferiu todos
os voos de passageiros para o novo terminal
(T1). O novo terminal tem 72 posições de
check-in compartilhado de última geração,
além de 56 totens de autoatendimento. Neste
primeiro momento, os passageiros poderão
acessar as aeronaves por meio de 16 pontes
de embarque (fingers). Outras áreas do novo
terminal serão liberadas gradativamente,
de acordo com o aumento da demanda de
passageiros. Com a transferência dos voos
domésticos, o antigo terminal de passageiros
(T0) passará por reformulações e obras para
que seja utilizado em outros modelos de
negócios, que compreendem um terminal de
cargas doméstico, áreas para escritórios e
espaços para serviços

Tráfego Consolidado (mil)

46.247

27.561

67,8%

Concer

6.038

6.775

-10,9%

Triunfo Concepa

10.772

11.052

-2,5%

Triunfo Econorte

3.361

3.455

-2,7%

Triunfo Transbrasiliana

5.883

6.278

-6,3%

Triunfo Concebra

20.193

-

n/c

202.582

147.680

37,2%

Administração Portuária
Movimentação de TEUs - Portonave
Aeroporto
Cargas (ton)

35.582

46.666

-23,8%

Passageiros (mil)

2.402

2.706

-11,3%

Movimentos (mil)

29.924

33.186

-9,8%

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)
Receita Líquida Ajustada

Viracopos é Eleito pela Quarta vez Melhor
Aeroporto do País na Avaliação dos
Passageiros
O Aeroporto Internacional de Viracopos,
em Campinas (SP), foi eleito pela quarta
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). O estudo
entrevistou 13.830 usuários, no embarque e
desembarque, dos 15 principais aeroportos
do Brasil nos meses de janeiro, fevereiro e
março deste ano. Na satisfação geral dos
passageiros, Viracopos atingiu a nota 4,64,
em uma escala que vai de 1 a 5. O valor é
a maior nota já atingida por um aeroporto na
série histórica da pesquisa.

Custo Operacional Caixa(1)
Despesa Operacional Caixa

(2)

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

1T16
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378.293

512.065

-26,1%

(113.166)

(100.570)

12,5%

(48.800)

(22.936)

113,2%

216.231

388.559

-44,4%

57,2%

75,9%

-18,7 pp

Lucro (prejuízo) Líquido

(25.099)

87.756

n/c

Lucro Base de Dividendos

(13.797)

94.408

n/c

(1) Excluindo custo de construção 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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