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FATO RELEVANTE 

ATIVOS DESTINADOS À VENDA 

São Paulo, 28 de março de 2017 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. 

(“Companhia”), em complemento ao comunicado ao mercado divulgado em 6 de fevereiro de 

2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, com o objetivo de gerar recursos 

e reduzir o seu grau de endividamento e de suas controladas, iniciou em conjunto com 

assessores legais e financeiros os procedimentos para a alienação de sua participação acionária 

nos seguintes ativos: Aeroportos Brasil S.A., Portonave S.A.– Terminais Portuários de 

Navegantes, Tijoá Participações e Investimentos S.A. e CSE – Centro de Soluções Estratégicas 

S.A..  

Desta forma, nas Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 

2016, a Companhia classificou os investimentos realizados nas controladas destinadas à venda 

na rubrica “Participações a comercializar”, no ativo circulante das Demonstrações Financeiras 

da Companhia e de seu consolidado. A Companhia destaca, ainda, que os ativos citados acima 

estão registrados, nas Demonstrações Financeiras, pelo valor patrimonial dos investimentos, 

não correspondendo assim ao seu valor justo, conforme instrui o CPC 31 – Ativo não 

circulante mantido para venda e operação descontinuada (IFRS 5).   

A Companhia manterá o mercado informado a respeito da matéria tratada neste Fato 

Relevante. 

São Paulo, 28 de março de 2017 

 

Sandro Antônio de Lima 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 
 

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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