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FATO RELEVANTE
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (a “TPI”), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM nº358/02 e demais disposições legais vigentes, comunica que:
(i) Aprovou Plano de Opção de Compra de Ações Ordinárias de emissão da Companhia (a
“Plano de Opção”) o qual possui as seguintes características:
1. Órgão legitimado a outorgar a opção de compra ou subscrição das ações: Conselho de
Administração da Companhia.
2. Quantidade de Ações: 2.000.000 (dois milhões) de ações ordinárias.
3. Beneficiários: Administração e funcionários da Companhia.
4. Valor de Compra ou Subscrição: Preço mínimo da faixa indicativa do preço de emissão e
venda por ação que vier a ser informado na capa do Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia.
5. Prazo de Vigência da Opção: 8 (oito) anos contados a partir da outorga ao beneficiário.
6. Condições de Exercício da Opção: O exercício da opção pelo beneficiário será escalonado
em 4 (quatro) anos, contados da data da outorga da opção pelo Conselho de Administração.
Anualmente, a partir da data de realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia
que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício
social imediatamente anterior, o beneficiário adquirirá o direito de subscrever ou adquirir
até 25% (vinte e cinco por cento) do total das ações objeto da opção que lhe for outorgada
pelo Conselho de Administração. As ações objeto da opção que não forem adquiridas ou
subscritas pelo beneficiário ao final de cada período de exercício poderão ser adquiridas
ou subscritas por ele até o final do prazo de vigência indicado no item “5” acima.
(ii) Aprovou a realização de Oferta Primária de até 32.046.181 ações ordinárias da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado e em regime de
garantia firme de liquidação, nos termos da Instrução CVM 400, em conjunto com a Oferta
Secundária de até 21.953.819 ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade de
certos acionistas da Companhia, totalizando 54.000.000 de ações ordinárias.
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