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COMUNICADO AO MERCADO
LEILÃO REVERSO
São Paulo, 20 de março de 2018 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”)
(B3: TPIS3), em continuidade aos Comunicados ao Mercado divulgados nos dias 21 de fevereiro e 8 de
março de 2018, informa aos seus acionistas, aos Credores Abrangidos pelo Plano de Recuperação
Extrajudicial da Companhia e de algumas de suas subsidiárias (“Plano de RE”) e ao mercado em geral que,
em 19 de março de 2018, foi parcialmente deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento nº 2043296-14.2018.8.26.0000, interposto por Infrabrasil Fundo de Investimentos em
Participações, para o fim de permitir a realização do Leilão Reverso designado para ocorrer em 20 de março
de 2018, mas vedando por ora os pagamentos em favor dos credores contemplados no referido leilão.
Em cumprimento à obrigação assumida no Plano de RE já homologado e conforme autorizado pela
referida decisão, a Companhia confirma que irá realizar o Leilão Reverso na data designada e adotará as
medidas judiciais com o objetivo de reverter a decisão que impede o pagamento dos credores que venham a
ser contemplados no Leilão Reverso.
São Paulo, 20 de março de 2018.
Carlo Alberto Bottarelli
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Sobre a Triunfo
A TPI - 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, 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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