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São Paulo, 06 de julho de 2020 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”) 
(B3: TPIS3) e sua subsidiária Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A (“Econorte” e 
“Emissora”), nos termos da Instrução CVM n.º 358/02, conforme alterada, informam ao mercado e a seus 
acionistas que em Assembleia Geral de Debenturistas da terceira emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços 
restritos (“AGD da 3ª emissão”), realizada em 06 de julho de 2020, foi aprovada a repactuação do fluxo de 
pagamento e demais condições das debêntures, conforme elencado abaixo: 
  

(i) Extinção da conta reserva do serviço da dívida da emissora, da Conta Reserva Especial da 
Emissora e da Conta Reserva Especial da Rio Tibagi. 

 
(ii) Aprovação de novo cronograma de pagamento de remuneração das Debêntures de modo 

que a Remuneração será paga em 17 parcelas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 
de outubro de 2015 e o último na data de vencimento. 

 
(iii) Aprovação de novo cronograma de amortização de modo que as amortizações sejam feitas 

em 16 parcelas, com o primeiro pagamento em 15 de abril de 2016 e o último pagamento 
em 15 de abril de 2021. 

 
(iv) Aprovação da manutenção e extensão da vigência até 15 de abril de 2021 do waiver 

concedido para não declaração do vencimento antecipado não automático, decorrente do 
rebaixamento do rating, pelo qual foi alterada a classificação da respectiva nota de CC(bra) 
para C(bra) nos termos no novo relatório de revisão extraordinária do Rating realizada pela 
Fitch Ratings em 29 de abril de 2019 e waiver concedido para não declaração do vencimento 
antecipado não automático, o que ocorrer primeiro, decorrente de eventual futuro 
rebaixamento do Rating. 

 
(v) Aprovação da adoção de novo mecanismo para amortização extraordinária de saldo 

devedor, por meio do qual todo o saldo de caixa disponível da Emissora que ultrapasse o 
montante de R$ 14 milhões no fechamento trimestral, com inicio de medição em julho de 
2020, será utilizado para a amortização extraordinária das Debêntures no dia 15 do mês 
subsequente, juntamente com pagamento do valor da remuneração das debêntures e do 
valor da amortização do saldo devedor unitário das debêntures. 

 
(vi) Aprovação da autorização da realização de amortização extraordinária do saldo devedor a 

critério da Emissora. 
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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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