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AVISO AOS DEBENTURISTAS
COMUNICADO DE REGASTE ANTECIPADO OBRIGATÓRIO DA 4ª EMISSÃO
PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS (1ª e 2ª SÉRIES)
São Paulo, 24 de novembro de 2016 – A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia”) comunica à CETIP S.A. – Mercados Organizados, o Agente Fiduciário (conforme
abaixo definido) e aos titulares das debêntures da quarta emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária a ser convolada em espécie
quirografária e com garantia real adicional para distribuição pública da TPI - Triunfo Participações
e Investimentos S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”,
respectivamente) que efetuará o resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures da
Primeira Série e a totalidade das Debêntures da Segunda Série (“Resgate Antecipado Obrigatório”),
nos termos da Cláusula 6.4 do “Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em até duas Séries, da Espécie Quirografária a
Ser Convolada em Espécie Quirografária e com Garantia Real Adicional para Distribuição Pública
da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.”, celebrado em 27 de agosto de 2012,
conforme alterado, entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário” e “Escritura”, respectivamente). Exceto se de outra forma
aqui disposto, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula e não definidos terão os
significados a eles atribuídos na Escritura.
Data de Resgate: O Resgate Antecipado Obrigatório ocorrerá no dia 29 de novembro de 2016
(“Data Efetiva do Resgate”).
Pagamento: O Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures da Primeira Série e das
Debêntures da Segunda Série será realizado mediante o pagamento do Saldo do Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Primeira Série objeto do resgate e do Saldo do Valor Nominal
Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série objeto do resgate, acrescido da
Remuneração da Primeira Série incidente sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série e dos Juros Remuneratórios da Segunda Série incidente sobre o
Saldo do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da Segunda Série, calculados pro rata
temporis, desde a Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série e da Data de Pagamento
dos Juros Remuneratórios da Segunda Série imediatamente anterior, até a Data Efetiva do Resgate.
O valor do PU de 29 de Novembro de 2016, podendo ser atualizado, consiste em R$7.331,89
Primeira Série (total de R$36.153.537,83) e R$14.754,26 da Segunda Série (total de
R$275.093.091,82).
Procedimento: o Resgate Antecipado Obrigatório deverá ser realizado, (i) com relação às
Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, conforme procedimentos adotados pela
CETIP; (ii) com relação às Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA,
conforme procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA; e/ou (iii) com relação às Debêntures
que não estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA, na sede da
Emissora e/ou em conformidade com os procedimentos do Escriturador, conforme aplicável.

A Administração da Companhia, por meio da sua área de Relações com Investidores, coloca-se à
disposição dos acionistas, debenturistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do
telefone (11) 2169-3999.

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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