TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia” ou “Triunfo”)
Companhia Aberta
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 25 de maio de 2018, às 10h00m

1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de maio de 2018, às 10h00min, na sede social da
Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.
2.
CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (a) no “Diário Oficial do
Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 10.05.2018, 11.05.2018 e 12.05.2018, nas folhas 27, 26
e 17 respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 10.05.2018,
11.05.2018 e 12.05.2018, nas folhas E3, E5 e E2 respectivamente.
3.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do artigo 23, Parágrafo Único, do Estatuto Social da
Companhia (o “ES”), presidiu esta assembleia o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de
Queiroz, nomeado entre os presentes tendo em vista a ausência do presidente do Conselho de
Administração da Companhia, o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Verena Barreto
Sturaro, advogada da Companhia, secretariei os trabalhos.
4.
PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando 56,8% do capital social votante da
Companhia, excluindo as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas da Companhia.
5.

ORDEM DO DIA:
(i) Ratificar o pedido de recuperação judicial de suas controladas Aeroportos Brasil S.A.
(“ABSA”), Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Viracopos”) e Viracopos Estacionamentos
S.A. (“VESA” e, quando em conjunto com ABSA e Viracopos, “Controladas”) ajuizado
em caráter de urgência em 07 de maio de 2018, nos termos da Lei nº 11.101/05 e do
parágrafo único do artigo 122 da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação do conselho de
administração realizada em 04 de maio de 2018 (“Pedido de Recuperação Judicial”);
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(ii) Autorizar a Diretoria da Triunfo a tomar as providências e praticar todos os atos
necessários com relação à efetivação da matéria objeto do item “(i)” da Ordem do Dia; e,
(iii) Ratificar todos os atos já praticados pelo Conselho de Administração e pela Diretoria da
Triunfo, conforme o caso, que estejam relacionados às deliberações acima.
6.
DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão das matérias
constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade dos votos
manifestados e sem quaisquer reservas, o quanto segue:
6.1
Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme
faculta o Artigo 130, §1º e §2º da Lei das S.A.;
6.2
Ratificar o pedido de recuperação judicial de suas Controladas, ajuizado em caráter de
urgência em 07 de maio de 2018, nos termos da Lei nº 11.101/05 e do parágrafo único do artigo
122 da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação do conselho de administração realizada em 04 de
maio de 2018;
6.3
Autorizar a Diretoria da Triunfo a tomar as providências e praticar todos os atos
necessários com relação à efetivação da matéria objeto do item “(i)” da Ordem do Dia; e,
6.4
Ratificar todos os atos já praticados pelo Conselho de Administração e pela Diretoria da
Triunfo, conforme o caso, que estejam relacionados às deliberações acima;
6.5
Segue como Anexo I a presente ata o Mapa Sintético Final de Votação, indicando os votos
manifestados pelos Acionistas presentes acerca das deliberações contempladas na Ordem do Dia.
7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a
presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro
próprio da Companhia.
São Paulo, 25 de maio de 2018.
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Mesa:
_________________________________
Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente da Mesa

_________________________________
Verena Barreto Sturaro
Secretária

Membro do Conselho de Administração:

_________________________________
Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Membro do Conselho de Administração
Acionistas Presentes:
_____________________________________________________
THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.
_____________________________________________________
COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S
_____________________________________________________
STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST
_____________________________________________________
VANGUARD GLOBAL EQ FUND,A S.O.V.HORIZON FUNDS
_____________________________________________________
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
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_____________________________________________________
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND,LL
_____________________________________________________
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
_________________________________________________
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
________________________________________________
THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES, CALIFORNIA
_____________________________________________
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
_____________________________________________
CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN
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