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FATO RELEVANTE 
 

ACORDO PARA ALIENAÇÃO DA TIJOÁ E CSE 
 

São Paulo, 2 de agosto de 2019 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia” 
ou “Triunfo”) (B3: TPIS3), em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 06 de fevereiro de 
2017 e ao Fato Relevante divulgado em 28 de março de 2017, nos termos da Instrução CVM n.º 358/02, 
conforme alterada, informa ao mercado e a seus acionistas que celebrou Contrato de Compra e Venda de 
Ações junto a uma afiliada do BlackRock Global Energy & Power Infrastructure Funds, tendo por objeto a 
alienação de 100% da sua participação, direta e indireta, nas companhias Juno Participações e Investimentos 
S.A., Tijoá Participações e Investimentos S.A. e CSE – Centro de Soluções Estratégicas S.A.  

O valor da transação é de R$169,5 milhões (cento e sessenta e nove milhões e quinhentos mil reais), que 
estará sujeito aos ajustes usuais neste tipo de operação, além de potencial earn-out, com valor a ser 
determinado de acordo com o atingimento de eventos. 

A Companhia ressalta que a operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo 
órgãos reguladores, conforme aplicável. Deste modo, a conclusão do negócio pode ou não se efetivar.   

A Triunfo manterá o mercado informado a respeito do tema tratado neste Fato Relevante. 

 

 

São Paulo, 2 de agosto de 2019 
 
 

Marcos Pereira 
Diretor Administrativo-Financeiro 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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