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SUMÁRIO DE TERMOS E CONDIÇÕES
Emissora:

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), sociedade por ações de capital aberto, com sede
na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjunto 1403, inscrita no CNPJ sob o nº 03.014.553/0001-91.

Coordenador Líder:

Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”).

Ato Societário:

A Emissão foi autorizada pelos conselheiros da Emissora em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) realizada em 27 de março
de 2012, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 04 de abril de 2012 sob o nº 147.056/12-3 e publicada no DOESP e no jornal “Valor
Econômico” em 30 de março de 2012.

Agente de Notas e Garantia:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Av. das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente de Notas e Garantia”).

Forma:

As notas promissórias da primeira emissão para distribuição pública da Emissora (“Notas Promissórias”, e “Oferta” ou “Emissão”,
respectivamente) serão emitidas fisicamente, na forma cartular e serão mantidas depositadas junto ao banco mandatário, e circularão
por endosso em preto, de mera transferência de titularidade, do qual deverá constar a cláusula “sem garantia”.

Série:

Única.

Data de Emissão:

Para todos os fins e efeitos de direito, a data de emissão das Notas Promissórias será a data de sua integralização,
quando da sua efetiva subscrição (“Data de Emissão”).

Forma e Preço Integralização:

A subscrição das Notas Promissórias das-se-à pelo seu Valor Nominal Unitário (conforme definido abaixo), na Data de Emissão
(“Preço de Subscrição”), e a integralização será feita à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Preço
de Subscrição (“Preço de Integralização”).

Data de Vencimento:

A data de vencimento será em 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”).

Montante da Emissão:

R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Montante Total da Emissão”).

Quantidade de Títulos:

Serão emitidas 300 (trezentas) Notas Promissórias.

Valor Nominal Unitário:

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).

Código ISIN:

BRTPISNPM002

Resgate Antecipado
Facultativo:

A Emissora poderá resgatar antecipadamente as Notas Promissórias, após a Data de Emissão, nos termos da Instrução CVM 134,
parágrafos 3º e 4º do artigo 7º, no todo ou em parte, com o seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do seu
Valor Nominal Unitário, acrescido de Juros Remuneratórios, calculados desde a Data da Emissão até a data do efetivo resgate,
sem qualquer penalidade, custo ou prêmio adicional a ser pago pela Emissora (“Resgate Antecipado Facultativo”), de acordo com
os procedimentos estabelecidos na cártula das Notas Promissórias.

Remuneração:

O Valor Nominal Unitário de cada Nota Promissória não será atualizado monetariamente. A Nota Promissória fará jus ao pagamento
de juros remuneratórios, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário, estabelecido com base na variação da taxa média diária
de juros dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponibilizado
em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescido de uma sobretaxa de 1,60% a.a. (um inteiro e sessenta
centésimos por cento ao ano) (“Sobretaxa”), calculados de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, por dias úteis,
desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento na Data do Resgate Antecipado, na Data de Vencimento, ou, ainda,
na data da liquidação antecipada resultante de uma das Hipóteses de Vencimento Antecipado (conforme definido abaixo),
conforme o caso (“Juros Remuneratórios”), de acordo com a fórmula estabelecida na cártula das Notas Promissórias.

Encargos Moratórios:

Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, além dos Juros Remuneratórios,
os débitos em atraso, devidamente atualizados, ficarão sujeitos (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza
não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) aos juros de mora não compensatórios calculados desde
a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido
e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. Os encargos moratórios ora estabelecidos
incidirão a partir da declaração de inadimplemento ou de vencimento antecipado, conforme previsto na seção “Hipóteses de Vencimento
Antecipado” da Cártula, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Forma de Precificação:

As Notas Promissórias serão ofertadas aos investidores de acordo com a Remuneração mencionada acima, sem mecanismos
de formação de preço.

Pagamento de Juros:

Os juros serão pagos juntamente com o vencimento do principal, na Data de Vencimento.

Pagamento de Principal:

O pagamento será feito em uma única parcela na Data de Vencimento.

Procedimento de Subscrição e As Notas Promissórias serão subscritas na Data de Emissão, pelo Preço de Subscrição e sua integralização se dará à vista,
Integralização:
no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, por meio do SDT – Módulo de Distribuição (“SDT”), administrado e operacionalizado
pela CETIP.
Público Alvo e Inexistência de
Procedimento de Rateio:

A Emissão será destinada, única e exclusivamente, aos investidores qualificados definidos pelo inciso I do artigo 109, da Instrução
CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (“Investidores Qualificados”). Não haverá procedimento de rateio para
a Emissão.
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A colocação das Notas Promissórias somente terá início, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 429, de 22 de março de
Procedimento de Distribuição: 2006 (“ICVM 429”), após decorridos 5 (cinco) dias úteis da adoção das seguintes providências: (i) protocolo do pedido de registro
automático junto à CVM; (ii) publicação do anúncio de início de distribuição (“Anúncio de Início”) e (iii) disponibilização deste
documento de Informações Resumidas sobre a Oferta (“Lâmina”), nos termos do artigo 2º, §1º, da Instrução CVM nº. 155, de 7 de
agosto de 1991 (“ICVM 155”), aos Investidores Qualificados, conforme definido acima (“Registro Automático”).
Regime de Colocação e

O prazo máximo para distribuição pública das Notas Promissórias é de até 10 (dez) dias, a contar da data da obtenção do Registro
Automático, desde que cumpridas as condições precedentes estabelecidas na presente Lâmina (“Prazo de Distribuição”).
Caso o Coordenador Líder, após o exercício de sua respectiva garantia firme, que deverá ocorrer até 30 de abril de 2012, mas antes da
publicação do Anúncio de Encerramento, venha a decidir revender as Notas Promissórias, o Coordenador Líder poderá fazê-lo por seu
Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada “pro rata temporis” a partir da Data de Emissão, inclusive, até a data
da venda, exclusive. Após a publicação do Anúncio de Encerramento, se o Coordenador Líder decidir revender as Notas Promissórias,
tal revenda poderá ocorrer a preços de mercado.
Não existirão reservas antecipadas nem fixação de lotes máximos ou mínimos. Não será constituído fundo de sustentação de liquidez
ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Notas Promissórias. Não será firmado contrato de estabilização do preço das
Notas Promissórias.
Nos termos do artigo 2º da ICVM 155, não haverá utilização de prospecto no âmbito da Oferta, não havendo nenhum outro material
além do Anúncio de Início, do Anúncio de Encerramento e desta Lâmina.
A Emissão será registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), no prazo de até
15 (quinze) dias contado da data da concessão do registro da Oferta pela CVM, em atendimento ao artigo 25 do Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários (“Código ANBIMA”).
Alterações dos Termos e
Condições da Oferta:

Na hipótese de revogação da Oferta, a Emissão e os atos de aceitação anteriores ou posteriores tornar-se-ão ineficazes, devendo ser
restituído integralmente aos investidores o valor dado em contrapartida às Notas Promissórias. A eventual modificação dos termos
e condições da Emissão das Notas Promissórias deverá ser divulgada imediatamente ao menos pelos mesmos meios utilizados para a
divulgação do Anúncio de Início e o Coordenador Líder deverá se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações
da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Nesta hipótese, os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da alteração dos
termos e condições das Notas Promissórias, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data do recebimento da
comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.

Inadequação da Oferta:

O investimento nas Notas Promissórias não é adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade
de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Notas Promissórias no mercado secundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a
correr o risco de crédito de empresa do setor privado. Os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” constante desta Lâmina.

Garantias:

As Notas Promissórias contarão com as garantias, devidamente reguladas pelo “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio sob Condição Suspensiva”,
celebrado em 17 de abril de 2012 (“Contrato de Garantia”), de (i) cessão fiduciária da totalidade de distribuições de dividendos,
juros sobre capital próprio, e quaisquer outras formas de distribuição de resultados devidos à Emissora, oriundos da declaração ou
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio das sociedades Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A., Companhia
de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora-Rio S.A., Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte, Rio Guaíba Serviços
Rodoviários Ltda., Rio Bonito Serviços de Apoio Rodoviário Ltda., Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviários Ltda., TPI-Log
S.A., Maestra Navegação S.A., Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística S.A., e da NTL - Navegação e Logistica S.A
(“Controladas”), devidos até a Data de Vencimento (“Distribuições”); e (ii) alienação fiduciária de 99% (noventa e nove por cento)
das quotas da Rio Guaíba Serviços Rodoviários Ltda., correspondentes à totalidade das quotas detidas pela Emissora. Os demais
procedimentos relacionados às garantias prestadas aos titulares de Notas Promissórias serão descritos e regulados nos termos do
Contrato de Garantia. A eficácia e a validade das garantias descritas nos itens (i) e (ii) acima estão condicionadas à sua prévia
liberação pelos titulares das debêntures da 2ª emissão da Emissora. As garantias em questão serão monitoradas e controladas pelo
Agente de Notas e Garantia, o qual terá poderes para representar os titulares de Notas Promissórias Comerciais, bem como executar
as garantias caso haja o inadimplemento no cumprimento de quaisquer obrigações na Emissão pela Companhia.
Para maiores informações, veja o fator de risco “As garantias de Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária não garantem a integralidade
das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, e na eventual ocorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Notas Promissórias, o produto da excussão das garantias não será suficiente para quitar todas as obrigações decorrentes das Notas
Promissórias.”, na seção “Fatores de Risco” dessa Lâmina.

Banco Mandatário:

O Itaú Unibanco S.A. será o banco mandatário (“Banco Mandatário”). O Banco Mandatário terá os poderes e deveres definidos
na regulamentação aplicável da CETIP.

Destinação dos Recursos:

Os recursos captados por meio da Emissão serão exclusivamente utilizados pela Emissora para pagamento do saldo devedor da
2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da Emissora, e para investimentos na Emissora em suas sociedades
controladas ou coligadas no curso ordinário de seus negócios.

Local do Pagamento:

Os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão efetuados em conformidade com os procedimentos da CETIP, para as Notas
Promissórias registradas no CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), ou, no caso das Notas Promissórias que não estejam
registradas no referido sistema, na sede da Companhia.
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Hipóteses de Vencimento
Antecipado:

Na ocorrência de qualquer dos eventos listados abaixo, o Agente de Notas e Garantia deverá declarar antecipadamente vencidas
todas as obrigações relativas às Notas Promissórias e exigirá o imediato pagamento, pela Emissora, do saldo devedor do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração devida desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis,
e demais encargos, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial (“Hipóteses de Vencimento
Antecipado”):
a) descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária prevista na Nota Promissória, não sanada no prazo
de 2 (dois) Dias Úteis;
b) descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária estabelecida na Nota Promissória ou no Contrato
de Garantia (conforme definido abaixo), não sanada no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data do recebimento de
notificação nesse sentido enviada pelo Agente de Notas e Garantia, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para
as quais tenha sido estipulado prazo de cura específico;
c) decretação de falência da Emissora e/ou controladas relevantes (assim entendidas as sociedades Empresa Concessionária
de Rodovias do Norte S.A. – Econorte; Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviários Ltda., Concessionária da Rodovia
Osório – Porto Alegre S.A., Rio Guaíba Serviços Rodoviários Ltda., Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio S.A.,
Rio Bonito Serviços de Apoio Rodoviário Ltda., Portonave S.A. – Terminais Portuários de Navegantes; TPI-Log S.A., Maestra
Navegação S.A., Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística S.A., NTL - Navegação e Logistica S.A., suas
eventuais sucessoras ou qualquer outra que venha a prestar garantias aos titulares das Notas Promissórias, bem como aquelas
controladas que representem, em conjunto ou individualmente, 15% (quinze por cento) ou mais da receita bruta consolidada da
Emissora, calculados de forma acumulada nos últimos 4 (quatro) trimestres contados da ocorrência da Hipótese de Vencimento
Antecipado, as “Controladas Relevantes”); (ii) pedido de autofalência formulado pela Emissora e/ou Controladas Relevantes;
(iii) pedido de falência da Emissora e/ou Controladas Relevantes formulado por terceiros não elidido no prazo legal; (iv) pedido
de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Emissora e/ou Controladas Relevantes, independentemente do
deferimento do respectivo pedido; ou (v) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora e/ou Controladas Relevantes, exceto
se a liquidação, dissolução ou extinção decorrer de uma operação societária que não constitua uma Hipótese de Vencimento
Antecipado, nos termos do disposto na alínea “l” abaixo;
d) protesto de títulos em valor individual ou agregado superior a (i) R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), contra a
Emissora ou qualquer sociedade controlada, consideradas individualmente; ou (ii) R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
reais), contra a Emissora ou qualquer sociedade controlada, consideradas conjuntamente, por cujo pagamento a Emissora
ou qualquer sociedade controlada seja responsável, salvo se a Emissora ou qualquer sociedade controlada comprovar,
por meio de prova documental, em até 10 (dez) dias úteiscontados da ciência do referido protesto que: (i) o protesto
foi realizado por terceiros de má-fé; (ii) o protesto foi elidido no prazo legal; (iii) o protesto foi cancelado; ou (iv) foram
prestadas e aceitas pelo Poder Judiciário garantias em juízo;
e) inscrição da (i) Emissora ou de qualquer sociedade controlada, consideradas individualmente, em qualquer órgão de
restrição de crédito, tais como Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, SERASA, Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundo ou Serviços de Informações do Banco Central - Sisbacen por valor individual ou agregado superior a R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais); ou (ii) Emissora ou de qualquer sociedade controlada, consideradas conjuntamente, em qualquer
órgão de restrição de crédito, tais como Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, SERASA, Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundo ou Serviços de Informações do Banco Central - Sisbacen por valor individual ou agregado superior a R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), salvo se a Emissora ou qualquer sociedade controlada comprovar, por meio de prova documental,
em até 15 (quinze) dias úteis contados da ciência da referida inscrição que: (i) a inscrição foi realizada por terceiros de má-fé;
(ii) a inscrição foi elidida no prazo legal; ou (iii) a inscrição foi cancelada;
f) uma ou mais sentenças arbitrais definitivas ou judiciais transitadas em julgado em face da Emissora ou de qualquer
de suas controladas, que, em conjunto ou isoladamente resulte ou possa resultar em obrigação de pagamento para a
Emissora ou para qualquer de suas controladas, consideradas individualmente, de valor individual ou agregado superior
a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou, para a Emissora ou para qualquer de suas controladas, consideradas em
conjunto, de valor individual ou agregado superior a (ii) R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para as quais não tenha
sido feita provisão para pagamento;
g) inadimplemento de qualquer dívida e/ou obrigação pecuniária em valor individual ou agregado superior a
(i) R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em qualquer acordo ou contrato do qual a Emissora ou qualquer de suas
controladas, consideradas individualmente, seja parte, ou (ii) R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em qualquer
acordo ou contrato do qual a Emissora ou qualquer de suas controladas, consideradas conjuntamente, seja parte, desde que
não sanado no período de cura previsto no respectivo instrumento;
h) confisco, arresto, sequestro, penhora ou outra medida de qualquer entidade governamental ou judiciária que implique
perda da propriedade ou posse direta de ativos da Emissora ou suas controladas, que, individual ou conjuntamente, atinja
valor igual ou superior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), ou o equivalente em outras moedas, e tal medida não
seja contestada ou substituída por outra garantia no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a contar da data em que a Emissora ou
suas controladas forem oficialmente notificadas de referido evento;
i) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora, das obrigações assumidas
na Nota Promissória, sem a prévia anuência dos titulares de Notas Promissórias que representem, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) das Notas Promissórias em circulação, reunidos em Assembleia Geral de Titulares de Notas
Promissórias especialmente convocada para este fim;
j) inveracidade, incorreção ou descumprimento, em qualquer aspecto relevante, de quaisquer das declarações ou garantias
prestadas pela Emissora na Nota Promissória e/ou em quaisquer documentos no âmbito da Oferta;
k) transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedade por Ações;
l) caso a Emissora sofra mudanças estruturais, inclusive por reorganizações societárias, tais como cisão, fusão, drop down
de ativos ou redução de capital, que resultem na redução do rating da Emissora na Data de Emissão;
m) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das concessões, autorizações e licenças, inclusive as ambientais,
relevantes para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora e/ou por qualquer de suas controladas,
exceto se, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de tal renovação, cancelamento, revogação ou suspensão,
a Emissora comprove que tomou as providências necessárias para suspender os efeitos da não renovação, cancelamento,
revogação ou suspensão das referidas concessões, autorizações e licenças;
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n) caso, a qualquer momento durante a vigência das Notas Promissórias, a razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro da
Emissora seja igual ou inferior 1,50 (um inteiro e cinco centésimos);
o) caso a razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA da Emissora, nas verificações trimestrais a serem realizadas pelo Agente
de Notas e Garantia seja igual ou superior a 3,90 (três inteiros e noventa centésimos) vezes, a qualquer momento até 31 de
dezembro de 2012 (inclusive), sendo que a primeira verificação trimestral pelo Agente de Notas e Garantia ocorrerá com
relação aos números divulgados do 1º (primeiro) trimestre de 2012; e
p) caso ocorra mudança do controle direto ou indireto da Emissora ou caso a Emissora deixe de deter o controle direto ou
indireto das Controladas Relevantes, em ambos os casos que possam levar ao descumprimento das obrigações assumidas na
Cártula, a exclusivo critério dos titulares de Notas Promissórias; e
q) caso as Garantias não sejam liberadas pelos titulares das debêntures da 2ª emissão da Emissora no prazo de 20 (vinte) dias
a contar da Data de Emissão.
“Dívida Líquida”: significa o somatório dos saldos das dívidas da Emissora, incluindo dívidas da Emissora e de suas controladas
e coligadas perante pessoas físicas e/ou jurídicas, tais como mútuos, empréstimos e financiamentos com terceiros, emissão
de títulos de renda fixa, conversíveis ou não em ações, nos mercados local e/ou internacional, operações de derivativos e
cessão de direitos creditórios não performados e que não contem com seguro performance; menos as disponibilidades em
caixa, bancos e aplicações financeiras.
“EBITDA”: significa o lucro operacional consolidado da Emissora adicionando-se (i) despesas não operacionais; (ii)
despesas financeiras; e (iii) despesas com amortizações e depreciações (apresentadas no fluxo de caixa método indireto);
e (iv) provisão para manutenção da rodovia; e excluindo-se (x) receitas não operacionais; e (y) receitas financeiras; apurado
com base nos últimos 12 (doze) meses contados da data-base de cálculo do índice.
“Resultado Financeiro da Emissora”: significa a diferença entre as receitas financeiras e as despesas financeiras líquidas
consolidadas da Emissora, sendo que o Resultado Financeiro será apurado em módulo, se for negativo e, se for positivo,
será considerado 1 (um).
Para fins do disposto nas alíneas “n” e “o”, os índices financeiros serão apurados pela Emissora e verificados trimestralmente pelo
Agente de Notas e Garantia, com base nas demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da Emissora dos últimos 12 (doze)
meses à data-base de cálculo do índice, e deverão incluir todas as sociedades controladas e coligadas da Emissora, ainda que não
sejam consolidadas às demonstrações financeiras da Emissora para fins contábeis. Os índices financeiros deverão ser disponibilizados
ao Agente de Notas e Garantia juntamente com relatório consolidado da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas
necessárias para a obtenção de tais índices financeiros, atestando a sua efetiva legalidade, legitimidade, exigibilidade, validade,
ausência de vícios, suficiência de informações e veracidade, sob pena de impossibilidade de verificação e conferência pelo Agente
de Notas e Garantia, podendo o Agente de Notas e Garantia solicitar à Emissora e/ou aos seus auditores independentes todos os
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Agente de Notas e Garantia, e O Agente de Notas foi contratado pela Emissora em conformidade com o Contrato de Garantia, com o propósito de representar
Assembleia Geral dos Titulares os titulares das Notas Promissórias desta Emissão.
das Notas Promissórias:
O Agente de Notas terá poderes irrevogáveis e irretratáveis de representação dos titulares das Notas Promissórias desta Emissão,
perante a Emissora, envolvendo todas as matérias relacionadas à Emissão, conforme o Contrato de Garantia.
O Agente de Notas é obrigado, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas no Contrato de Garantia, a convocar a assembleia dos
titulares das Notas Promissórias desta Emissão (“Assembleia”) a qualquer momento, quando julgar necessário e em todos os eventos
em que obrigatoriamente uma Assembleia deve ser convocada, conforme estabelecido nas Notas Promissórias.
A Assembleia pode ser convocada pelo Agente de Notas e Garantia, pela Emissora ou por titulares de Notas Promissórias que
representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Notas Promissórias em circulação, conforme definido abaixo, ou pela CVM.
A Assembleia será convocada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias mediante anúncio publicado pelo menos 3 (três) vezes no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma de aviso e quando exigido pela legislação, e no jornal “Valor Econômico”, respeitadas
outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de Assembleias Gerais constantes da Lei das Sociedades por
Ações, da regulamentação aplicável e da cártula de Nota Promissória. A segunda convocação deverá ser realizada com, no mínimo,
8 (oito) dias de antecedência.
A Assembleia instalar-se-á, com a presença de titulares de Notas Promissórias que representem a metade, no mínimo, das Notas
Promissórias em circulação.
A presidência da Assembleia caberá ao titular de uma Nota Promissória desta Emissão eleito pelos demais titulares das Notas
Promissórias ou àquele que for designado pela CVM.
Nas deliberações da Assembleia, a cada Nota Promissória em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário,
detentor de cada Nota Promissória desta Emissão ou não.
Para os efeitos das Notas Promissórias, consideram-se “Notas Promissórias em Circulação” todas as Notas Promissórias subscritas,
excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Companhia, as de titularidade de empresas controladas e controladoras da Companhia,
bem como as de titularidade dos administradores da Companhia, seus respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes,
descendentes e colaterais até o segundo grau.
Comprovação de Limites:

A Emissão não necessita observar os limites previstos nos artigos 3º e 4º da ICVM 134, nos termos da dispensa prevista no artigo 1º,
inciso III, da ICVM 155.

Distribuição e Negociação:

As Notas Promissórias serão distribuídas no mercado primário por meio do SDT, e registradas para negociação no mercado secundário
por meio do CETIP21, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP.

Classificação de Risco:

Não foi contratada agência classificadora de risco para a presente Oferta.

Auditor Independente:

A Emissora é auditada pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., sendo que para a presente Emissão não haverá parecer
de auditoria contábil em relação aos negócios e atividades da Emissora, bem como quanto às informações financeiras desta Lâmina.
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Identificação dos Participantes
da Oferta:

Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º andar
São Paulo – SP
At.: Daniel Vaz
Telefone: (11) 3383-2576
Fac-símile: (11) 3383-2474
Email: daniel.vaz@btgpactual.com.br
Emissora
TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjunto 1403
São Paulo – SP
At.: Sandro Antonio de Lima
Telefone: (11) 2169-3999 - Fac-símile: 2169-3969
Email: sandro.lima@triunfo.com
Agente de Notas e Garantia
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Gustavo Dezouzart
Telefone: (21) 3514-0000
Fac-símile: (21) 3514-0099
Email: agente@oliveiratrust.com.br / gustavo.dezouzart@oliveiratrust.com.br
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INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA E SUAS ATIVIDADES
Esta seção apresenta uma descrição sumária dos aspectos relevantes relacionados à Emissora e suas atividades, mas não contempla todas as informações que deverão
ser consideradas pelos investidores antes de eventual tomada de decisão de investimento nas Notas Promissórias Comerciais.
Para uma melhor análise de investimento, os investidores deverão conduzir sua própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre a Emissora e suas
controladas, suas atividades e situação financeira e, considerando sua própria situação financeira e seus objetivos de investimento, tomar eventual decisão de
prosseguir com a subscrição e integralização das Notas Promissórias Comerciais no âmbito da Oferta.

Identificação da Emissora

Sede

A Emissora é constituída sob a forma de sociedade por ações, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 03.014.553/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o NIRE 35.300.159.845, registrada na CVM como emissora de valores mobiliários na categoria A, nos termos da
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”).
A sede social da Emissora está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas,
nº 205, 14º andar, conjunto 1402, CEP 04551-000.

Diretoria de Relações com Investidores

A Diretoria de Relações com Investidores da Emissora localiza-se na sede da Emissora. O Sr. Sandro Antonio de Lima
é o responsável por esta diretoria e pode ser contatado por meio do telefone (11) 2169-3999, fax: (11) 2169-3969
e endereço de correio eletrônico sandro.lima@triunfo.com.

Atendimento aos titulares das Notas
Promissórias Comerciais

O atendimento aos titulares das Notas Promissórias Comerciais é feito pelo Sr. Sandro Antonio de Lima, na sede
da Emissora, por meio do telefone (11) 2169-3999, fax: (11) 2169-3969 e endereço de correio eletrônico sandro.
lima@triunfo.com.

Website

O website da Emissora está disponível no endereço www.triunfo.com. As informações constantes no website da
Emissora não são parte integrante deste documento, nem se encontram incorporadas por referência a este.

I. Breve Histórico da Emissora
A Emissora foi constituída no ano de 1999, tendo como seu principal acionista fundador a Construtora Triunfo S.A. (“Construtora Triunfo”). O objetivo da Emissora era
deter participação acionária em empresas operadoras de serviços de infraestrutura. Ainda em 1999, foram transferidas para a Emissora as participações acionárias nas
suas três concessionárias de rodovia, a Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A. (“Concepa”), no Estado do Rio Grande do Sul, a Companhia de Concessão
Rodoviária de Juiz de Fora-Rio (“Concer”), no Estado do Rio de Janeiro, e a Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. (“Econorte”), no Estado do Paraná.
Junto com as concessionárias de rodovias, foram constituídas as empresas que lhes prestam serviços, a Rio Guaíba Serviços Rodoviários Ltda. (“Rio Guaíba”), Rio Bonito
Serviços de Apoio Rodoviário Ltda. (“Rio Bonito”) e Rio Tibagi Operações e Serviços Rodoviários Ltda., antiga OSR Operações e Serviços Rodoviários Ltda. (“Rio Tibagi”).
Em julho de 2001, a Emissora adquiriu participação acionária minoritária na Portonave S.A. – Terminais Portuários de Navegantes (“Portonave”), iniciando sua atuação
no setor de operação portuária.
No ano de 2002, a Emissora participou do leilão de usinas hidrelétricas da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), por meio do qual adquiriu direitos de
exploração das usinas hidrelétricas de Salto e Salto do Rio Verdinho, no interior do Estado de Goiás, que seriam geridas, respectivamente, pelas empresas Rio Verde
Energia S.A. (“Rio Verde”) e Rio Verdinho Energia S.A. (“Rio Verdinho”), constituídas para tal finalidade em julho de 2002.
Ainda em 2002, no mês de dezembro, a Emissora obteve o registro de companhia aberta perante a CVM, devido à realização de sua primeira emissão pública de
debêntures.
Em 2003, foram constituídas as controladas Iceport Terminal Frigorífico de Navegantes S.A. (“Iceport”) e Teconnave Terminais de Contêineres de Navegantes S.A.
(“Teconnave”).
No ano de 2005, a Emissora aumentou sua participação acionária na Econorte, passando dos 25% iniciais para 50% do capital social da empresa. Em outubro do mesmo
ano, foram iniciadas as obras de construção do Terminal Portuário de Navegantes, operado pela Portonave.
Em dezembro de 2006 a Emissora e sua então controladora, Construtora Triunfo, separaram-se por meio de uma reorganização societária, a qual culminou, também, na
segregação dos negócios de construção civil e participação de empresas operadoras de serviços de infraestrutura.
No primeiro semestre de 2007, a Emissora celebrou contratos importantes visando o aumento de sua participação societária nas controladas Portonave, Econorte e Rio
Tibagi e viabilizou a construção de seu empreendimento de energia elétrica. Até junho de 2007, a Emissora (i) aumentou a sua participação societária no capital da
Portonave, passando a deter, direta e indiretamente, 50% do capital social; (ii) celebrou contratos para a aquisição da totalidade das ações da Econorte e das quotas
da Rio Tibagi (das quais detinha 50% até então); (iii) alienou as ações que detinha na Rio Verdinho para a CBA – Companhia Brasileira de Alumínio, empresa do grupo
Votorantim; (iv) vendeu a totalidade da energia a ser produzida pela Rio Verde para a Votener – Votorantim Comercializadora de Energia S.A (“Votener”) e; (v) iniciou
as obras de construção da Usina Hidrelétrica Salto, a ser operada pela Rio Verde.
Ainda em 2007, em julho, a Emissora realizou a sua primeira oferta pública de ações, as quais foram listadas no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros.
Em outubro de 2007, a Portonave iniciou suas operações. Em novembro do mesmo ano, a Emissora concluiu o processo de aquisição da totalidade do capital social da
Econorte e Rio Tibagi.
Em 2008, a Emissora decidiu novamente investir em empreendimentos portuários, aumentar a sua participação nas controladas Concepa e Rio Guaíba e buscar maior
liquidez para a negociação de suas ações. Em junho, adquiriu a totalidade das quotas de emissão da Terminal Portuário Brites Ltda. (“TPB”), cujo único ativo era um
imóvel de aproximadamente 189 hectares, localizado na Baixada Santista, São Paulo, e constituiu a Santa Rita S.A. – Terminais Portuários (“Santa Rita”), para a qual
aportou as quotas de emissão da TPB. Em outubro, concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Concepa e sua prestadora de serviços Rio Guaíba. Por fim, em
dezembro, aderiu ao programa de American Depositary Receipts (“ADRs”), nível I, no mercado de capitais estrangeiro, para oferecer aos investidores norte-americanos
a possibilidade de adquirir suas ações e, com isso, aumentar a sua liquidez.
No primeiro semestre de 2009, a câmara frigorificada da Iceport entrou em operação comercial e, logo depois, obteve a habilitação para operar com a União Européia
e Rússia. O segundo semestre, por sua vez, marcou a entrada da Emissora no segmento de navegação de cabotagem, por meio da constituição da Maestra Navegação
S.A. (“Maestra”) e da aquisição das ações da NTL – Navegação e Logística S.A. (“NTL”) e o início do processo de aumento de capital da Emissora, no valor aproximado
de R$50 milhões, concluído em janeiro de 2010.
Em dezembro de 2009, foi concluído o processo de reorganização societária envolvendo as controladas Portonave, Starport Participações Ltda (“Starport”), Maris
Gaudium Empreendimentos e Participações S.A. (“Maris Gaudium”) e Santa Rita. Até a data da reorganização a Emissora detinha (i) direta e indiretamente, 50% das ações
de emissão da Portonave (16,67% diretamente e 33,34% indiretamente, por meio das subsidiárias integrais Starport e Maris Gaudium), e (ii) 88% das ações de emissão da
Santa Rita. Com a conclusão deste processo de reorganização societária, a Emissora passou a deter, indiretamente, por meio de suas controladas TPI-Log S.A., Starport
e Maris Gaudium, 50% das ações de emissão da Portonave e 88% das ações de emissão da Santa Rita.
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No primeiro semestre de 2010, a Emissora, além de concluir o seu processo de aumento de capital, finalizou os processos (i) de troca das ações da NTL pelas ações
da Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística S.A (“Vessel-Log”) (quando então passou a deter 65% do capital social de cada uma dessas empresas);
e (ii) de reorganização societária da Concepa (mediante a incorporação das empresas BS Participações Ltda. em março, e da Esparta Participações e Investimentos S.A.
em junho, passando, então, a deter diretamente a totalidade das ações de emissão da Concepa) e, ainda, iniciou a operação comercial da 1ª turbina da Usina Hidrelétrica
Salto, por meio da sua controlada Rio Verde Energia S.A., marcando o início da geração comercial de energia elétrica pela Emissora.
Em 28 de julho de 2010 a Emissora efetuou sua 2ª emissão pública de debêntures, desta vez sob o regime de esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
CVM 476. Os recursos líquidos captados por meio da 2ª emissão de debêntures foram utilizados para o pagamento do empréstimo ponte no valor de R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), contraído junto ao Banco do Brasil S.A., e viabilizou a realização de novos investimentos pela Emissora.
No dia 30 de julho de 2010, a Emissora, venceu o Leilão A-5 da ANEEL, e passou a ter o direito de explorar a UHE Garibaldi pelo prazo de 30 anos, a contar do início
da geração da primeira turbina, o que deverá ocorrer até 30 de outubro de 2014. Em 03 de agosto de 2010, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Sabalo
Participações e Investimentos S.A., para modificar sua denominação social para “Rio Canoas Energia S.A.” (“Rio Canoas”), alterando o objeto social de tal empresa para
que ela se destinasse a implantar e explorar a UHE Garibaldi. Em 14 de dezembro de 2010, a Rio Canoas assinou o contrato de concessão com o Ministério de Minas e
Energia.
Em maio de 2011, a controlada, Maestra Shipping LLP, comprou o navio MV Westerdeich (futuro Maestra Pacífico) da Westerdeich Shipping GMBH & Co.
Em 22 de junho de 2011, a Emissora efetuou sua 3ª emissão pública de debêntures, também com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476. Os
recursos líquidos obtidos pela emissora por meio da 3ª emissão pública de debêntures foram utilizados para a realização de investimentos na Companhia e em suas
sociedades controladas ou coligadas.
Em agosto de 2011, foi autorizado o aumento em 4MW na garantia física de energia da UHE Salto pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, em
publicação da Portaria nº 33, de 19 de agosto de 2011. A energia assegurada de 67,8MW entrou em vigor em 19 de agosto de 2011.
Em outubro de 2011, com o objetivo de desenvolver um projeto voltado para a área portuária, a Emissora comprou a totalidade das ações da empresa Santa Rita,
passando a deter 100% de seu capital social.
Em outubro de 2011, a controlada Maestra LLP comprou o navio MV Westerhever (futuro Maestra Caribe) da Westerhever Shipping GMBH& Co KG.
Em novembro de 2011, a Maestra assinou contrato com o armador japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”), para a formação de uma joint venture, a qual terá
como objeto a prestação de serviços de cabotagem, além de soluções logísticas e transporte terrestre para seus clientes. Com a entrada do novo sócio, a participação
da Triunfo na Maestra foi diluída de 65% para 58,5%. A NYK é uma das maiores empresas globais de logística e transportes integrados do mundo, tendo iniciado suas
atividades em setembro de 1885 em Tóquio, no Japão.
Em dezembro de 2011, a ALL – América Latina Logística S.A. (“ALL”), a Emissora e a Vetorial Participações S.A., anunciaram a criação da Vetria Mineração,
a qual (i) atuará na exploração, beneficiamento, transporte, comercialização e exportação de minério de ferro por meio de um porto privado a ser construído em
Santos/SP, (ii) terá uma capacidade de transporte ferroviária garantida nos termos de um contrato de prestação de serviços de transporte celebrado com a ALL,
e (iii) contará com uma mina própria localizada no Maciço de Urucum, na região de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul. O Maciço de Urucum é rico em minério de
ferro de alta qualidade, com teor de ferro estimado superior a 62%.
Em fevereiro de 2012, a Emissora, em parceria com Egis Airport Operation e UTC Participações S.A, apresentou melhor proposta para a celebração de contratos de
serviços para ampliação, manutenção e exploração do aeroporto internacional de Campinas no Leilão nº 002/2011 que a União, por meio na ANAC, autarquia vinculada
à Secretaria de Aviação Civil, realizou nessa mesma data.
II. Informações Gerais e Atividades da Emissora
De acordo com artigo 2º de seu Estatuto Social, a Emissora tem por objeto social: (a) a participação, como sócia, acionista ou cotista, em sociedades, empresárias ou
civis, e a realização de investimentos em negócios, empreendimentos e sociedades; e (b) prestação de serviços de engenharia civil e construção em geral.
II.1 Concessões Rodoviárias
A Emissora atua no segmento rodoviário por meio das controladas Concepa, Concer e Econorte, que exploram, respectivamente, as concessões das rodovias BR290 no Rio
Grande do Sul, da BR040 nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e do lote 1 do Anel de Integração no norte do estado do Paraná.
A Emissora é a quarta maior empresa do setor de concessões de rodovias do Brasil em termos de faturamento bruto. As rodovias por ela operadas atualmente estão
localizadas nos Estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 31 de dezembro de 2011, a Emissora, por meio de suas controladas, operava
cerca de 642,3 quilômetros de rodovias. Segue abaixo breve descrição dessas controladas:
Concepa
A concessão da Concepa foi outorgada pelo Governo Federal, em outubro de 1997, no âmbito do Programa Federal de Concessões Rodoviárias e tem por objeto a
exploração da Rodovia BR 290, no trecho que liga os municípios de Osório, Porto Alegre e Guaíba (entroncamento da Rodovia BR 116), no Estado do Rio Grande do Sul.
Em 31 de dezembro de 2011, a Concepa administrava 121 km de rodovias, com 9 km de pistas simples e 112 km de pistas duplas, além de três praças de pedágios, sendo
duas unidirecionais (km 19 e 110) e uma bidirecional (km 77), com 56 vias de cobrança manual e oito vias de cobrança automática (sistema “auto expresso”). As praças
de pedágio encontram-se localizadas nos municípios de Gravataí, Eldorado do Sul e Santo Antônio da Patrulha, por onde trafegaram, aproximadamente, 90 mil veículosequivalentes por dia, ao longo do ano de 2011, segundo o Sistema de Arrecadação TESC – Concepa.
Concer
A concessão da Concer foi outorgada pelo Governo Federal, em outubro de 1995, no âmbito do Programa de Federal de Concessões Rodoviárias, e tem por objeto a
exploração da Rodovia BR 040 no trecho que liga os municípios de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, e Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Em 31 de
dezembro de 2011, a Concer administrava 180 km de rodovias, com 23 km de pistas simples em processo de duplicação e 157 km de pistas duplas, além de três praças de
pedágios bidirecionais, com 38 vias de cobrança manual e oito vias de cobrança automática (sistema “auto- expresso”). As praças de pedágio encontram-se localizadas
nos municípios de Duque de Caxias, Areal e Simão Pereira, por onde trafegaram, aproximadamente, 81 mil Veículos-Equivalentes por dia, ao longo do ano de 2011,
segundo dados internos da Concer.
Econorte
A Econorte foi outorgada pelo governo do Estado do Paraná em outubro de 1997 e tem por objeto a exploração do Lote 01 do Programa de Concessão de Rodovias do
Estado do Paraná que concentrava 6,1% do Produto Interno Bruto (“PIB”) e possuía 10,2 milhões de habitantes em 2011. Essa concessão compreende a rodovia BR-369,
que liga o entroncamento com a BR-153 (divisa dos Estados de São Paulo e Paraná) ao acesso oeste a Cambé, com 169,1 km de extensão; a rodovia BR-153, que liga a
Ponte do Rio Paranapanema com o entroncamento da PR-092, com 51,6 km de extensão; a rodovia PR-090, que liga o entroncamento da BR-369 com o trecho de acesso
ao município de Assai, com 14,3 km de extensão; a rodovia PR-323, que liga a divisa Paraná/São Paulo (Porto Charles Nauffal) ao entroncamento com as rodovias PR445 e PR-545 (Warta), com 62,0 km de extensão; a rodovia PR-445, que liga o entroncamento da BR-369 (Londrina) ao entroncamento com a PR-323 (Warta), com 14,0
km de extensão; o trecho de oferta, rodovia PR-090, que liga os municípios de Ibiporã e Sertanópolis, com 29,77 km de extensão. Estes segmentos rodoviários ligam
quinze municípios distribuídos em uma área geográfica de, aproximadamente, 7,7 mil km2, cerca de 4% do Estado do Paraná. Na área de concessão da Econorte vivem,
aproximadamente, 930 mil habitantes.
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A Emissora possui ainda participação majoritária nas empresas Rio Guaíba, Rio Bonito e Rio Tibagi, as quais prestam serviços de operação, manutenção e conservação às
concessionárias de rodovia da Emissora. Segue abaixo breve descrição dessas empresas:
Rio Bonito
A Rio Bonito foi constituída em 23 de novembro de 1999, com a finalidade de prestar, dentre outros, os seguintes serviços para a Concer:
•
•
•
•
•

operação de praças de cobrança de pedágios em rodovias;
conservação de rodovias;
socorro mecânico e reboque de veículos avariados;
de sinalização em rodovias; e
publicidade e exploração comercial.

Rio Guaíba
A Rio Guaíba foi constituída em 07 de dezembro de 2005, com a finalidade de prestar, dentre outros, os seguintes serviços para a Concepa:
•
•
•
•
•

operação de praças de cobrança de pedágios em rodovias;
conservação de rodovias;
socorro mecânico e reboque de veículos avariados ou não em rodovias;
serviço médico pré-hospitalar e resgate em rodovias; e
sinalização em rodovias.

Rio Tibagi
A Rio Tibagi foi constituída com a finalidade de prestar, dentre outros, os seguintes serviços para a Econorte:
•
•
•
•
•

operação e conservação de rodovias;
operação de praças de cobrança de pedágios;
conservação de rodovias;
socorro mecânico e reboque de veículos avariados; e
a exploração de todas as formas de publicidade em rodovias.

II.2 Geração de Energia
Rio Verde
A Emissora é, por meio de sua controlada Rio Verde, titular da concessão para a exploração da Usina Hidrelétrica Salto, localizada no Estado de Goiás, nos municípios de
Itarumã e Caçu. A concessão, com prazo de duração de 35 anos, originou-se por meio de uma licitação da ANEEL, realizada na forma de leilão na Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro. A Usina Hidrelétrica Salto tem capacidade instalada de 116 MW e Energia Assegurada de 594 GW hora/ano. Em maio de 2010 iniciou a operação comercial da
turbina 1 e em agosto do mesmo ano, da turbina 2. O investimento para construção da Usina Hidrelétrica de Salto foi de aproximadamente R$462.000 mil.
Em junho de 2007, a Rio Verde assinou com a Votener um contrato para a venda da totalidade da energia a ser gerada pela Usina Hidrelétrica Salto, pelo prazo de 16 anos,
a partir do início de sua operação, a um preço médio de R$130 por MW/hora, reajustável anualmente pelo IGP-M. Além disso, em setembro de 2009 a Emissora
comercializou, ainda, a integralidade da energia produzida pela Usina Hidrelétrica Salto (116 MW), no período compreendido entre o início da operação comercial e o
início de vigência do contrato de compra e venda firmado com a Votener, pelo valor total de R$6.229 mil com a CEMIG Geração e Transmissão S.A.
No último trimestre de 2009, a Emissora foi procurada por importantes entidades do mercado, que apresentaram relevantes propostas de novos projetos que estão
alinhados com os interesses e estratégias da Emissora. Em face de tais oportunidades e da previsão de recursos para fazer frente a tais investimentos, a Emissora
decidiu alienar a participação acionária que detém na Rio Verde, conforme Fato Relevante divulgado em 05 de março de 2010. Em 2012, a Emissora mantem tratativas
visando a alienação da participação acionária, tendo sido realizado processo de “due dilligence”. Em decorrência de acontecimentos e circunstâncias fora do controle
da administração da Emissora, o processo ainda encontra-se em fase de negociação.
Rio Canoas
A Emissora é, por meio de sua controlada Rio Canoas, titular de uma concessão para a exploração da Usina Hidrelétrica Garibaldi, localizada no Estado de Santa Catarina,
nos municípios de Cerro Negro e Abdon Batista. A concessão, com prazo de duração de 35 anos, originou-se por meio de uma licitação da ANEEL, realizada na forma de
leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A Usina Hidrelétrica Garibaldi tem capacidade instalada mínima de 177,9 MW. O investimento previsto para construção da
Usina Hidrelétrica Garibaldi é de, aproximadamente, R$760.000 mil. O empreendimento recebeu a Licença Ambiental de Instalação e iniciou as obras de implantação
em 2011.
III.3 Logística Portuária
A Emissora atua no segmento de administração portuária por meio da Portonave e da Santa Rita, sendo que este último empreendimento está em fase pré-operacional.
A Emissora atua ainda no segmento de navegação de cabotagem por meio das empresas Maestra, NTL e Vessel-Log.
Portonave
A Emissora compartilha o controle de uma sociedade permissionária para exploração do Terminal Portuário de Navegantes, localizado no estado de Santa Catarina e
detém, direta e indiretamente, 50% do seu capital social. A Portonave entrou em operação comercial em 2007. O investimento total para implantação desse projeto foi
de aproximadamente R$ 450.000 mil. O Terminal Portuário de Navegantes está localizado na margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, no Estado de Santa Catarina e conta com
um cais linear de 900 metros lineares de extensão, equipado com cinco guindastes portuários, oito guindastes móveis sobre pneus, retro área pavimentada de 270 mil
metros quadrados, estacionamento para 150 caminhões e área administrativa de 8,65 mil metros quadrados. Sua capacidade atual de movimentação é de 1,0 milhão de
TEUs (twenty-foot equivalent unity, unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) por ano. No quarto ano de operação, o Terminal Portuário de Navegantes
já ocupava posição de destaque no comércio exterior brasileiro e é um dos terminais mais moderno do Brasil. Em 2011, o terminal de Navegantes foi o único terminal
portuário brasileiro listado entre os melhores, pelo Lloyd’s Awards, considerado o principal prêmio do setor portuário mundial. O terminal portuário da Portonave esta
em quarto lugar em movimentação carga no país e em primeiro lugar em Santa Catarina, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.
O Terminal Portuário de Navegantes conta, ainda, com uma câmara frigorificada totalmente automatizada com capacidade estática de 16 mil toneladas, para
armazenamento de cargas próprias e de terceiros, a qual é operada pela Iceport, subsidiária integral da Portonave. A Iceport comercializa produtos alimentícios
congelados adquiridos de pequenos e médios produtores para exportação e presta, também, serviços de armazenagem e consolidação de cargas frigorificadas, estufagem
de contêineres, paletização e recongelamento de cargas. A Teconnave, outra controlada da Emissora, presta serviços de apoio às atividades portuárias para a Portonave.
Em novembro de 2009 a câmara frigorificada foi atingida por um incêndio, que destruiu totalmente a sua estrutura. As operações da câmara foram retomadas por
completo no primeiro trimestre de 2011.
A Autorização da Portonave para explorar o Terminal Portuário de Navegantes encerra-se em 30 de maio de 2026, com previsão de prorrogação enquanto cumpridas as
condições da Autorização.
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Santa Rita
A Santa Rita foi constituída em 2009, tendo recebido neste mesmo ano como aporte de capital as quotas da TPB, empresa cujo único ativo era o Sítio Santa Rita, uma
área de aproximadamente 189 hectares, localizado na Baixada Santista, São Paulo. O objetivo da Santa Rita é desenvolver um empreendimento portuário no Sítio Santa
Rita. Referido projeto ainda está em fase preliminar de obtenção da licença ambiental. A audiência pública foi realizada em 22 de abril de 2010. A Santa Rita recebeu
parecer favorável do IBAMA quanto à licença ambiental em 05 de abril de 2011. Para desenvolvimento de novas atividades de administração de terminais portuários por
meio da Santa Rita a Emissora buscou ao longo de 2011 parceiros que pudessem viabilizar a implantação de um empreendimento portuário no terreno em Santos. Assim,
em dezembro de 2011, a Companhia celebrou um contrato com o objetivo de implementar uma associação estratégica, por meio da constituição de uma sociedade a ser
denominada Vetria Mineração S.A. (“Vetria”), que visa a criação um sistema integrado mina-logística-porto.
A Vetria atuará na exploração, beneficiamento, transporte, comercialização e exportação de minério de ferro por meio de um terminal portuário privado a ser
construído em Santos; e terá (i) uma capacidade de transporte ferroviário garantida nos termos de um contrato de prestação de serviços de transporte celebrado com a
ALL – América Latina Logística S.A; e (ii) uma mina própria localizada no Maciço de Urucum, na região de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul. O Maciço de Urucum
é rico em minério de ferro de alta qualidade, com teor de ferro estimado superior a 62%.
Navegação de Cabotagem
A Emissora atua no segmento de navegação de cabotagem por meio de três empresas controladas, a Maestra, a NTL e a Vessel-Log, além de oferecer soluções logísticas
e transporte terrestre para seus clientes. A prestação dos serviços de navegação de cabotagem teve início em abril de 2011, com o início das atividades da NTL.
Em setembro de 2011, a Vessel-Log tornou-se operacional, ampliando a prestação de serviços de cabotagem. Em complemento à prestação dos serviços de cabotagem,
a Emissora opera comercialmente esse serviço por meio da sua controlada Maestra.
Em 18 de novembro de 2011, a controlada Maestra assinou contrato com o armador japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”), cujo objeto consiste na aquisição,
pela NYK, de 10% de participação no negócio de cabotagem, diluindo a participação da Companhia e seus outros acionistas, de forma a aprimorar a prestação de serviços
de cabotagem.
III. Pontos Fortes
A Emissora acredita que sua competitividade e perspectiva de forte crescimento são expressas pelos seguintes pontos:
Alto potencial de crescimento dos setores de atuação: A Emissora acredita possuir alto potencial de crescimento nos três segmentos em que atua. No segmento de
concessões rodoviárias, na qualidade de uma das maiores empresas com participação em concessionárias de rodovias no Brasil, a Emissora está bem posicionada para
participar do processo de expansão do mercado brasileiro de concessões rodoviárias por meio de participação em novos programas de concessão que vierem a ser
anunciados pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. No que se refere ao segmento de energia, o consumo médio de energia da população brasileira é baixo se
comparado com outros países desenvolvidos e, atualmente, o Brasil está no limite de sua capacidade instalada. Com o crescimento da economia e consequente aumento
do PIB, o consumo de energia poderá aumentar significativamente. Desta forma, a operação da Rio Verde e a Construção da Rio Canoas pela Emissora vem ao encontro
das necessidades da economia brasileira, e possibilitará a ampliação de suas atividades nesse segmento.
Localização privilegiada de suas rodovias e de seus portos: As rodovias sob a concessão da Emissora e o Porto de Navegantes e de Santa Rita estão localizadas em
regiões privilegiadas.
•Concessões Rodoviárias: As rodovias operadas pela Emissora constituem importante rede de comunicação dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. A rede de rodovias administradas pelas Concessionárias da Emissora constitui uma via fundamental de comunicação dessas regiões com países do Mercosul e
com as grandes capitais do País. A localização da malha rodoviária da Emissora permitirá tirar proveito dos benefícios gerados com o crescimento da economia brasileira.
•Porto de Navegantes: Em 2011 passaram pelo Terminal Portuário de Navegantes, operado pela Portonave, aproximadamente 44% de exportação e 43% da importação
das cargas conteinerizadas de Santa Catarina. Se considerada a Região Sul, incluindo os portos de São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí, Rio Grande, entre outros, a
Portonave movimentou aproximadamente 18% das exportações e 24% das  importações no ano passado, o que demonstra a dimensão de sua importância no cenário atual.
Contratos com armadores internacionalmente reconhecidos: A Emissora possui um contrato de prestação de serviços portuários com um dos maiores armadores
internacionais, a MSC, pelo prazo de oito anos, contados da entrada em operação comercial da Portonave, por meio do qual se obriga a disponibilizar a infraestrutura
do Porto de Navegantes para a movimentação dos seus contêineres. Tendo em vista a ampla e moderna infra-estrutura de seu porto, a Emissora opera os contêineres
com agilidade, eficiência e segurança, o que lhe proporciona grandes vantagens competitivas na celebração de novos contratos com outros armadores e frente aos seus
concorrentes. Além disso, pela Portonave ser um terminal privativo, a Emissora não está sujeita ao pagamento de custos associados a arrendamento, à contratação de
mão-de-obra sindicalizada e pagamento de taxas pela utilização de serviços públicos, o que também lhe proporciona vantagens competitivas.
Fluxo de caixa diversificado e previsível nas Concessões Rodoviárias e de Geração de Energia Elétrica: As Concessões Rodoviárias se destacam pela característica
de seu fluxo de caixa. A cobrança de pedágio gera um fluxo de receitas altamente pulverizado, de baixo risco, com sazonalidade bem definida e altamente previsível.
Os empreendimentos rodoviários nos quais a Emissora participa estão, aproximadamente, no seu décimo quinto ano de operação, com seus investimentos iniciais
já realizados e com seus procedimentos administrativos e operacionais totalmente consolidados. A Emissora acredita que esses fatores possibilitam segurança e
previsibilidade para as projeções físico-financeiras futuras das suas operações nesse setor. Da mesma forma, acredita que o fluxo de receitas provenientes do segmento
de geração de energia elétrica são bastante previsíveis, na medida em que estão apoiados em contratos de longo prazo, com preço e capacidade fixados.
Diversificação de Investimentos: A Emissora atua na exploração de serviços públicos nos segmentos rodoviário, logística e de geração de energia elétrica e pretende
dedicar esforços e investimentos para ampliar as suas atividades nesses e em outros setores. A diversificação de seus investimentos permite diluir os riscos de geração
de receita de uma única fonte, incluindo os riscos específicos de cada um dos segmentos em que a Emissora atua.
Administração experiente e compromissada com elevados padrões de governança corporativa: A administração da Emissora é profissionalizada e possui executivos
extremamente capacitados, dedicados e com experiência multidisciplinar, tendo atuado ao longo de suas carreiras em projetos dos mais diversos, incluindo experiência
executiva na implantação e operação de rodovias e usinas hidrelétricas. Atualmente, os executivos seniores da Emissora possuem, em média, mais de 25 anos de
experiência no setor de infraestrutura. Igualmente, a Emissora conta com técnicos capacitados em seu corpo operacional para assegurar o contínuo e elevado padrão
de qualidade em suas operações.
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Rio Guaíba Serv.
Rodov. Ltda

Ecovale - Empresa
Concessionária de 52,5%
Rodovias do Vale
do Itajaí S.A.

S.A

Concessionária
das Rodovias do
Rio Paraíba
Vale do Paraíba 100% 100%
Serviços
S.A. – Triunfo
Rodoviários Ltda
Convale

Econorte Rio Tibagi Serviços
Empresa
100% 100% de Operações e de
Concessionária de
Apoio Rodoviários
Rodovias do Norte
Ltda
S.A.

Concer - Concessão
Rio Bonito
Rodoviária Juiz de 62,5% 62,5% Serviços de Apoio
Fora – Rio S.A.
Rodoviário Ltda

Concepa 100%
Concessionária da 100%
Rodovia Osório –
Porto Alegre S.A.

Rodovias

Energia

Triunfo Negócios
Energia S.A
100%

Rio Claro Operação e 100%
Manutenção Ltda

Rio Canoas Energia 100%
S.A

99%_Guariroba Energia S.A

Wilson Piovezan

Teconnave
Terminais de
Contêineres de
Navegantes S.A.

100%

16,67%

Iceport Terminal
Frigorífico de
Navegantes S.A

100%

16,67%

Maris Gaudium
Empreendimentos
e Participações
S.A.

100%

MaNave S.A.
Terminais
Portuários

100%

Portonave S.A. – Terminais
Portuários de Navegantes

16,67%

Starport
Participações Ltda

100%

TPI – Log S.A.

100%

Portos

60,3%

TPB Terminal
Portuário Brites
Ltda

100%

Santa Rita S.A. –
Term. Portuários

88%

Portonaus S.A Terminais
Portuários

100%

João Villar Garcia

TPI - Triunfo Participações e
Investimentos S.A

Miguel Ferreira de
Aguiar

THP - Triunfo Holding de Participações
S.A

Antonio Jose M.
da F. de Queiroz

Rio Verde Energia S.A 100%

TACS - Triunfo
Administradora e Corretora
de Seguros Ltda

100%

Luiz Fernando
Wolff de
Carvalho

Grupo Econômico da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A

100%

Maestra LLP

35%

Trevally Participações e
Investimentos S.A

Logística S.A

NTL – Navegação e
Logística S.A.
58,5% Maestra Navegação e

58,5%

65%

Navegação e Logística S.A

58,5% Vessel-Log Comp. Bras. de

Cabotagem

Free Float

Ltda

100% Dable Participações

100% 100%

Estrela Energia S.A.

Santa Clara
64% ATTT do Brasil Inspeções e
Participações e 100%
Participações LTDA
Investimentos S.A.

Tijoá Participações e 100% 100% Luve Participações e
Investimentos S.A
Investimentos S.A.

Guariroba
Energia S.A.

Taboca Energia 100% 100% Retirinho Energia S.A
S.A.

100% 100% Tucano Energia S.A
Santip
Participações Ltda

Rio Dourado 100% 100% Jahy Participações
Ltda
Participações Ltda

AnndisParticipações 100%
Investimentos Ltda

Outros

IV. Organograma Societário

Abaixo é apresentado organograma societário da Emissora:

V. Capital Social e Controle Acionário
Em 31 de dezembro de 2011, o capital social da Emissora, totalmente subscrito e integralizado, era de R$512.979.000,00 (quinhentos e doze milhões e novecentos
e setenta e nove mil reais), sendo representado por 146.000.000 (cento e quarenta e seis) ações ordinárias, sem valor nominal.
O quadro abaixo apresenta os acionistas controladores diretos e indiretos da Emissora com participação igual ou superior a 5% do capital social da Emissora,
suas respectivas participações no capital da Emissora, bem como as ações em tesouraria, na data-base de 28 de fevereiro de 2012:
Quantidade

Participação (%)

Triunfo Holding de Participações S.A.

Acionista

88.008.795

60,3

Squadra Investimentos – Gestão de Recursos Ltda.

13.757.448

9,4

Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

8.322.400

5,7

Conselheiros e Diretores

4.364.900

2,9

Ações em tesouraria
Outros Acionistas
Total

–

–

31.546.457

21,6

146.000.000

100,00

VI. Administração
Conselho de Administração
A tabela a seguir indica o nome, cargo, data de eleição e mandato dos atuais membros do Conselho de Administração da Emissora:
Cargo

Data de Eleição

Prazo do mandato

Luiz Fernando Wolff de Carvalho

Nome

Presidente

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2013

Leonardo de Almeida Aguiar

Conselheiro

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2013

Ricardo Stabille Piovezan

Conselheiro

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2013

Antonio José Monteiro da F. de Queiroz

Conselheiro

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2013

João Villar Garcia

Conselheiro

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2013

Fernando Xavier Ferreira

Conselheiro Independente

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2013

Marcelo Souza Monteiro

Conselheiro Independente

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2013

Diretoria
A tabela abaixo indica o nome, cargo, data de eleição e mandato de cada um dos Diretores, da Emissora:
Data de Eleição

Prazo do mandato

Carlo Alberto Bottarelli

Nome

Diretor Presidente e Superintendente

Cargo

12/05/2011

Maio de 2013

Sandro Antônio de Lima

Diretora de Relação com Investidores e
Diretor Administrativo e Financeiro

12/05/2011

Maio de 2013

Luiz Alberto Küster

Diretor de Energia

12/05/2011

Maio de 2013

Paula Paulozzi Villar

Diretora de Coordenação Jurídica

22/03/2012

Maio de 2013

Conselho Fiscal
A tabela abaixo indica o nome, cargo, data de eleição e mandato de cada um dos membros do Conselho Fiscal da Emissora:
Nome

Cargo

Data de Eleição

Prazo do mandato

Efetivo

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2012

Suplente

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2012

Efetivo

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2012

Marcus Antônio Krauss

Suplente

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2012

Eduardo da Gama Godói

Suplente

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2012

Bruno Shigueyoshi Oshiro

Efetivo

29/04/2011

Até a AGO a ser realizada em 2012

Vanderlei Dominguez Rosa
Edson Hatamura
Paulo Roberto Franceschi
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS DA EMISSORA
As informações financeiras da Emissora inseridas neste documento referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011, de 2010 e de 2009 foram extraídas
e devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da Emissora disponíveis nos endereços indicados abaixo na seção “Informações Adicionais da
Emissora”.
Balanços Patrimoniais Consolidados
A tabela abaixo apresenta os principais dados financeiros dos balanços patrimoniais consolidados da Emissora em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009, que devem ser
lidos em conjunto com suas demonstrações financeiras e notas explicativas auditadas ou revisadas:
Balanço patrimonial – ativo (milhares de reais)
Em 31 de dezembro de
2009

A.V.%

2010

A.V. %

A.H. %

2011

A.V. %

A.H. %

Caixa e equivalentes de caixa

17.960

0,6%

60.689

2,0%

237,9%

141.937

4,2%

134%

Aplicações financeiras vinculadas

36.325

1,3%

39.327

1,3%

8,3%

55.533

1,6%

41%

Contas a receber de clientes

14.918

0,5%

27.969

0,9%

87,5%

45.402

1,3%

62%

678

0,0%

3.721

0,1%

448,8%

-

0,0%

-100%

Adiantamento a fornecedores

24.331

0,8%

14.017

0,5%

-42,4%

34.330

1,0%

145%

Impostos a recuperar

5.587

0,2%

5.879

0,2%

5,2%

8.071

0,2%

37%

Circulante

Indenizações de seguro a receber

Contas a receber - partes relacionadas

316

0,0%

26

0,0%

-91,8%

2.736

0,1%

10423%

3.643

0,1%

5.558

0,2%

52,6%

4.324

0,1%

-22%

469

0,0%

8.988

0,3%

1816,4%

5.100

0,1%

-43%

104.227

3,6%

166.174

5,5%

59,4%

297.433

8,7%

79%

3.244

0,1%

3.527

0,1%

8,7%

50

0,0%

-99%

Contas a receber de clientes

-

0,0%

-

0,0%

0,0%

957

0,0%

-

Créditos tributários diferidos

14.234

0,5%

16.974

0,6%

19,2%

33.212

1,0%

96%

-

0,0%

-

0,0%

-

9.642

0,3%

-

Despesas de exercícios seguintes

84

0,0%

-

0,0%

-100,0%

1.875

0,1%

-

Depósitos judiciais

914

0,0%

1.183

0,0%

29,4%

1.429

0,0%

21%

Impostos a recuperar

537

0,0%

877

0,0%

63,3%

2.310

0,1%

163%

Outros créditos

41

0,0%

30

0,0%

-26,8%

29

0,0%

-3%

Investimentos
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0,0%

21

0,0%

110,0%

35

0,0%

67%

953.929

33,3%

992.380

32,9%

4,0%

1.236.201

36,3%

25%

Despesas de exercícios seguintes
Outros créditos
Total do ativo circulante

Não circulante
Aplicações financeiras vinculadas

Contas a receber - partes relacionadas

Imobilizado
Intangível

1.160.264

40,5%

1.143.487

37,9%

-1,4%

1.171.563

34,4%

2%

Total do ativo não circulante

2.133.257

74,5%

2.158.479

71,6%

1,2%

2.457.303

72,2%

14%

625.050

21,8%

690.961

22,9%

10,5%

648.951

19,1%

-6%

2.862.534

100,0%

3.015.614

100,0%

5,3%

3.403.687

100,0%

12,9%

Ativos de operações descontinuadas

Total do ativo
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Balanço patrimonial – passivo e patrimônio líquido (milhares de reais)
Em 31 de dezembro de
2009

A.V.%

2010

A.V.%

A.H. %

2011

A.V.%

A.H. %

Circulante
Fornecedores

37.092

1,3%

38.628

1,3%

4,1%

57.647

1,7%

49,2%

Empréstimos e financiamentos

103.158

3,6%

137.551

4,6%

33,3%

118.331

3,5%

-14,0%
411,9%

Debêntures

46.229

1,6%

42.382

1,4%

-8,3%

216.951

6,4%

Provisão para manutenção

5.845

0,2%

5.736

0,2%

-1,9%

6.096

0,2%

6,3%

Salários, provisões e contribuições sociais

6.947

0,2%

9.183

0,3%

32,2%

13.025

0,4%

41,8%

Impostos, taxas e contribuições

17.680

0,6%

12.352

0,4%

-30,1%

23.622

0,7%

91,2%

Adiantamento de clientes

2.260

0,1%

11.944

0,4%

428,5%

1.495

0,0%

-87,5%

Dividendos propostos

8.728

0,3%

7.413

0,2%

-15,1%

10.399

0,3%

40,3%

Contas a pagar - partes relacionadas

2.291

0,1%

3.954

0,1%

72,6%

5.589

0,2%

41,4%

Contratos de aquisição de ativos

1.540

0,1%

30.916

1,0%

1907,5%

21.498

0,6%

-30,5%

Arrendamento mercentil
Outros débitos
Total do passivo circulante

-

0,0%

-

0,0%

-

6.349

0,2%

-

4.838

0,2%

5.218

0,2%

7,9%

14.767

0,4%

183,0%

236.608

8,3%

305.277

10,1%

29,0%

495.769

14,6%

62,4%

Não circulante
8.917

0,3%

18.041

0,6%

102,3%

26.713

0,8%

48,1%

Empréstimos e financiamentos

Provisão para manutenção

278.320

9,7%

244.502

8,1%

-12,2%

215.334

6,3%

-11,9%

Debêntures

94.422

3,3%

204.252

6,8%

116,3%

500.972

14,7%

145,3%

Impostos, taxas e contribuições

2.518

0,1%

6.245

0,2%

148,0%

4.501

0,1%

-27,9%

Imposto de renda e contribuição social
diferidos

410.233

14,3%

391.015

13,0%

-4,7%

366.477

10,8%

-6,3%

Contratos de aquisição de ativos

35.124

1,2%

-

0,0%

-100,0%

10.250

0,3%

-

Receitas diferidas, líquidas

5.016

0,2%

4.644

0,2%

-7,4%

8.908

0,3%

91,8%

Provisão para demandas judiciais e administrativas

13.238

0,5%

1.015

0,0%

-92,3%

720

0,0%

-29,1%

Arrendamento mercantil
Outros débitos
Total do passivo não circulante

-

0,0%

-

0,0%

-

18.486

0,5%

-

552

0,0%

1.622

0,1%

193,8%

6.608

0,2%

307,4%

848.340

29,6%

871.336

28,9%

2,7%

1.158.969

34,1%

33,0%

461.947

16,1%

512.979

17,0%

11,0%

512.979

15,1%

0,0%

592

0,0%

3.380

0,1%

470,9%

-6.566

-0,2%

-294,3%

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital

8.227

0,3%

78.463

2,6%

853,7%

146.331

4,3%

86,5%

Reservas de reavaliação, líquidas

Reservas de lucros

306.897

10,7%

267.721

8,9%

-12,8%

225.060

6,6%

-15,9%

Ajustes de avaliação patrimonial, líquidos

530.711

18,5%

507.895

16,8%

-4,3%

482.738

14,2%

-5,0%

Adiantamento para futuro aumento de
capital

43.053

1,5%

-

0,0%

-100,0%

-

0,0%

-

Participação de acionistas não controladores

37.625

1,3%

37.077

1,2%

-1,5%

-

0,0%

-100,0%

1.389.052

48,5%

1.407.515

46,7%

1,3%

1.360.542

40,0%

-3,3%

Passivos de operações descontinuadas

388.534

13,6%

431.486

14,3%

11,1%

388.407

11,4%

-10,0%

Total do passivo e patrimônio líquido

2.862.534

100,0%

3.015.614

100,0%

5,3%

3.403.687

100,0%

12,9%

Total do patrimônio líquido
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Demonstrações do Resultado Consolidado
A tabela abaixo apresenta os principais dados financeiros das demonstrações do resultado consolidado da Emissora para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2011, 2010 e 2009, que devem ser lidos em conjunto com suas demonstrações financeiras completas.

2009

-12,5%

-59.644

-10,9%

6,0%

-58.760

-8,4%

-1,5%

-64.983
-35.666
-37.066
-37.070
-95.014
-13.006
-342.449

-11,9%
-6,5%
0,0%
-6,8%
-6,8%
-17,4%
-2,4%
-62,7%

2,1%
109,3%
31,9%
-23,2%
36,8%
4,5%
16,0%

-94.655
-69.983
-17.911
-45.152
-38.456
-100.264
-11.624
-436.805

-13,6%
-10,1%
-2,6%
-6,5%
-5,5%
-14,4%
-1,7%
-62,8%

45,7%
96,2%
21,8%
3,7%
5,5%
-10,6%
27,6%

Lucro bruto

155.906

34,6%

203.424

37,3%

30,5%

258.612

37,2%

27,1%

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Remuneração dos administradores
Despesas com pessoal
Depreciação do imobilizado
Ganho na diluição de participação
Despesas de ociosidade - Cabotagem
Amortização de ágio sobre investimentos
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais
Total das receitas (despesas) operacionais

-39.727
-8.583
-20.144
-6.931
-3.306
9.629
-69.062

-8,8%
-1,9%
-4,5%
-1,5%
0,0%
0,0%
-0,7%
0,0%
2,1%
-15,3%

-41.201
-11.825
-25.947
-6.658
-3.523
10.994
-78.160

-7,5%
-2,2%
-4,8%
-1,2%
0,0%
0,0%
-0,6%
0,0%
2,0%
-14,3%

3,7%
37,8%
28,8%
-3,9%
0,0%
0,0%
6,6%
14,2%
13,2%

-52.948
-15.127
-35.684
-12.432
8.800
-16.243
-3.678
1.567
-125.745

-7,6%
-2,2%
-5,1%
-1,8%
1,3%
-2,3%
-0,5%
0,0%
0,2%
-18,1%

28,5%
27,9%
37,5%
86,7%
4,4%
-85,7%
60,9%

86.844

19,2%

125.264

22,9%

44,2%

132.867

19,1%

6,1%

8.762
-75.239
47.992
-18.485

1,9%
-16,7%
10,6%
-4,1%

6.432
-94.293
3.847
-84.014

1,2%
-17,3%
0,7%
-15,4%

-26,6%
25,3%
-92,0%
354,5%

14.806
-127.197
-15.353
-127.744

2,1%
-18,3%
-2,2%
-18,4%

130,2%
34,9%
-499,1%
52,1%

68.359

15,2%

41.250

7,6%

-39,7%

5.123

0,7%

-87,6%

-32.878
12.119

-7,3%
2,7%

-36.815
20.514

-6,7%
3,8%

12,0%
69,3%

-51.017
48.521

-7,3%
7,0%

38,6%
136,5%

-20.759

-4,6%

-16.301

-3,0%

-21,5%

-2.496

-0,4%

-84,7%

47.600

10,6%

24.949

4,6%

-47,6%

2.627

0,4%

-89,5%

-2.525

-0,6%

5.723

1,0%

-326,7%

8.261

1,2%

44,3%

45.075

10,0%

30.672

5,6%

-32,0%

10.888

1,6%

-64,5%

Lucro líquido das operações em continuidade
Resultado de operações descontinuadas
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício
resultante de operações descontinuadas
Lucro líquido do exercício
Quantidade de ações (milhares)
Lucro líquido (prejuízo) por ação – R$

136.704
0,329727

146.000
0,210082

16

21,0%

695.417

27,4%

-14,1%
-3,8%
0,0%
-6,2%
-10,7%
-15,4%
-2,8%
-65,4%

Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos
Total do imposto de renda e contribuição
social

100,0%

100,0%

-56.285

Lucro antes do imposto de renda e da constribuição social

545.873

A.H. %

-63.673
-17.041
-28.096
-48.284
-69.448
-12.441
-295.268

Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida
Total do resultado financeiro líquido

100,0%

A.V. %

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Operação, manutenção e conservação de
rodovias
Custo de construção
Operação portuária
Operação de cabotagem
Custo com pessoal
Depreciação do imobilizado
Amortização do intangível
Remuneração do poder concedente
Total dos custos dos serviços prestados

Lucro operacional antes do resultado
financeiro

451.174

Demonstrações do resultado
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011
A.V.%
2010
A.V. %
A.H. %
2011

146.000
0,074575

Fluxo de Caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento da Emissora nos anos de 2011, 2010 e 2009, estão descritos na tabela a seguir:
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009

2010

2011

Disponibilidades líquidas geradas nas atividades operacionais

142.813

235.594

243.874

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento

-477.513

-211.373

-469.463

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento

271.219

18.508

306.837

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa

-63.481

42.729

81.248

Auditores Independentes
As demonstrações financeiras da Emissora relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011 foram auditadas pela Ernst & Young Terco
Auditores Independentes S.S., sem quaisquer ressalvas nas respectivas datas de emissão.
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FATORES DE RISCO
Os riscos listados e/ou descritos abaixo se referem aos riscos relacionados à Emissora, ao setor de atuação da Emissora, às Notas Promissórias Comerciais e à Oferta.
Para consultar a descrição completa referente aos riscos enfrentados pela Emissora ou aos quais estão sujeitos investimentos no Brasil em geral, os investidores devem
consultar as seções 4 e 5 do Formulário de Referência da Emissora disponível nos endereços indicados na página 21 deste documento. Os negócios, situação financeira,
ou resultados da Emissora podem ser adversa e materialmente afetados por esses riscos. Riscos adicionais que não são atualmente do conhecimento da Emissora ou que
ela julgue, nesse momento, ser de pequena relevância, também podem vir a afetar os seus negócios e, consequentemente, sua situação financeira.
Antes de tomar uma decisão de investimento nas Notas Promissórias Comerciais, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias
situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste documento e, em particular, avaliar os fatores de risco descritos a seguir.
Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos venha a se concretizar, a condição financeira, os negócios e os resultados das operações da Emissora poderão ser
afetados de forma adversa.
Fatores de Risco da Emissora
• Os resultados da Emissora dependem dos resultados das companhias que são por ela controladas de forma direta ou indireta, os quais a Emissora não pode
assegurar que serão a ela disponibilizados.
• A perda de membros da alta administração da Emissora, ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito
adverso relevante sobre as suas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
• A Emissora pode não conseguir implementar integralmente a sua estratégia de negócios.
• A Emissora presta garantia, como fiadora, nas obrigações financeiras de suas controladas destinadas a viabilizar as operações daquelas entidades e poderá
ser chamada a responder, total ou parcialmente, por estas obrigações em caso de inadimplemento de uma ou mais de suas controladas.
• O crescimento da Emissora por meio de parcerias público-privadas (PPPs), licitações ou de aquisições de concessionárias pode ser afetado de forma adversa
por medidas regulatórias futuras ou por políticas de governo relacionadas ao programa brasileiro de concessões.
• O crescimento futuro da Emissora poderá exigir o aporte de recursos adicionais, que poderão não estar disponíveis ou, caso disponíveis, poderão não os ser
em condições satisfatórias.
• Gastos ou investimentos acima do esperado podem afetar os projetos da Emissora, operações e capacidade financeira.
• A Emissora e suas controladas são partes em diversos processos judiciais e administrativos. Decisões adversas em um ou mais desses processos judiciais
e administrativos poderão ter um efeito adverso para a Emissora.
• A Emissora pode ser responsável por perdas e danos causados a terceiros, inclusive danos ambientais, sendo que os seguros contratados podem
ser insuficientes para cobrir tais perdas e danos.
• Nos termos dos contratos financeiros, a Emissora e suas controladas estão sujeitas a obrigações específicas, bem como a restrições à sua capacidade
de contraírem dívidas adicionais.
• As parcerias da Emissora podem não ser bem sucedidas em função de fatores diversos.
• A Emissora não detém a totalidade das ações do capital social da Portonave, Concer, Rio Bonito, Iceport, Teconnave, Maestra, Vessel-Log e NTL,
compartilhando o mesmo com outros investidores que podem ter interesses divergentes e competitivos em relação aos interesses da Emissora.
Fatores de Risco em relação ao Controlador da Emissora, direto ou indireto, ou Grupo de Controle
• A Emissora é controlada pela THP - Triunfo Holding Participações S.A., cujos interesses poderão divergir dos interesses dos demais acionistas.
Fatores de Risco em relação às Controladas e Coligadas da Emissora
• A estrutura de algumas das controladas da Emissora pode ser alterada em virtude da excussão de garantias reais concedidas no âmbito de contratos
financeiros, o que poderá ter um efeito adverso para a Emissora.
• Condições meteorológicas desfavoráveis, tais como chuvas ininterruptas e em quantidades acima ou abaixo dos níveis históricos, podem afetar direta ou
indiretamente as atividades desenvolvidas pelas controladas da Emissora.
• A concessão rodoviária administrada pela controlada Econorte é objeto de processos judiciais envolvendo o Governo do Estado do Paraná, que buscam anular
seus diretos em tal concessão. Decisões desfavoráveis aos interesses da Emissora nos referidos processos poderão afetar adversamente seus negócios, sua
situação financeira e seus resultados operacionais.
• Existem duas ações em que a Portonave é parte, cujos objetos tratam da obrigatoriedade de contratação, pela Portonave, de mão de obra avulsa,
em regime de exclusividade. Eventual desfecho desfavorável à Portonave nessas ações poderá ter um efeito adverso relevante nas atividades,
situação financeira e resultados operacionais da Emissora.
Fatores de Risco com relação aos Fornecedores da Emissora
• O fornecimento e manutenção dos equipamentos, a conclusão dos projetos dentro do cronograma e a qualidade da mão-de-obra em empreendimentos
da Emissora dependem de certos fatores que estão além do seu controle.
Fatores de Risco com relação aos Clientes da Emissora
• A redução no tráfego de veículos em decorrência de mudanças adversas nas condições econômicas, no aumento do preço dos combustíveis e nas condições
climáticas, afetaria adversamente os negócios das controladas da Emissora e, por consequência da própria Emissora, sua condição econômico-financeira
e seus resultados operacionais.
• A população pode reagir negativamente à cobrança de pedágio e aos reajustes periódicos de tarifas.
Fatores de Risco com relação ao Setor de Atuação da Emissora
• O aumento da concorrência poderia reduzir as receitas da Emissora.
• A extinção dos contratos de concessão das concessionárias e das usinas da Emissora e da autorização da Portonave pelos respectivos poderes concedentes
poderá impedir a realização do valor integral de determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização adequada.
• O poder concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis às concessões outorgadas à Emissora e suas controladas.
Assim, é possível que a Emissora e suas controladas tenham que se sujeitar a aumentos não previstos nos seus custos ou decréscimos não previstos nas
suas receitas.
• A Emissora pode ser afetada adversamente caso os mecanismos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não gerem tempestivamente
um aumento de seu fluxo de caixa.
• A Emissora não pode garantir se, e em que condições, as concessões rodoviárias e as concessões de geração de energia elétrica serão renovadas.
• A operação de rodovias nas regiões Sul e Sudeste do País está entre as principais atividades da Emissora, e quaisquer mudanças que afetem a política
governamental de infraestrutura das rodovias no Brasil ou nas regiões Sul e Sudeste poderão ter efeitos significativos sobre a Emissora.
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• A ausência de histórico no desenvolvimento das atividades de navegação de cabotagem dificulta a plena avaliação do desempenho da Emissora.
• Os preços de venda de cerca de 30 % (trinta por cento) da energia elétrica a ser gerada pela Controlada Rio Canoas podem não ser acordados em termos
favoráveis.
• A autorização da Portonave poderá ser extinta caso não seja movimentada carga própria pela Iceport.
• Atrasos nas vistorias da Receita Federal e demais órgãos da administração pública poderão afetar significativamente o fluxo de negócios no Terminal
Portuário de Navegantes e o crescimento na movimentação de contêineres pela controlada da Emissora.
• As operações portuárias da Emissora estarão sujeitas a potenciais catástrofes, disputas trabalhistas, greves e outros eventos que podem expô-la a perdas
substanciais e afetá-la adversamente.
• A demanda por serviços portuários da Emissora e de navegação de cabotagem depende substancialmente do crescimento econômico brasileiro e mundial e
um decréscimo deste pode causar um efeito adverso para a Emissora.
• A Emissora depende do Governo Federal e de empresas privadas que detém concessões portuárias para melhorar continuadamente e manter em boas
condições de operação as instalações portuárias a serem utilizadas para a atividade de navegação de cabotagem da Emissora.
• As empresas de navegação de cabotagem contam com subsídios para renovação e expansão de suas frotas que, se forem retirados, podem limitar o
crescimento das controladas da Emissora neste ramo de atividade ou reduzir a competitividade dos seus serviços.
Fatores de Risco em relação à Regulamentação do Setor de Atuação da Emissora
• A Emissora e as concessionárias controladas pela Emissora atuam num ambiente altamente regulado e podem ser afetadas adversamente por medidas
governamentais.
• A regulamentação governamental afeta as operações das controladas da Emissora e pode aumentar o custo dos seus negócios, restringir suas operações e
resultar em atrasos operacionais.
• As aquisições futuras da Emissora podem ser contestadas pelas autoridades concorrenciais brasileiras.
• A Emissora pode não ser capaz de obter todas as licenças e autorizações exigidas para suas operações.
Fatores de Risco em relação a países estrangeiros
• Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros.
Fatores de Risco de Mercado
• A Emissora atua no mercado brasileiro estando sujeita, portanto, às condições econômicas e riscos relacionados ao Brasil.
• A instabilidade política pode prejudicar os resultados operacionais da Emissora.
• A inflação e os esforços do Governo Federal de controle à inflação poderão contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil, podendo
prejudicar as atividades e capacidade de pagamento da Emissora.
• O aumento da inflação implica risco ao equilíbrio financeiro dos negócios da Companhia, uma vez que seu endividamento está em grande parte sujeito
a taxas de juros variáveis, tais como Taxa de Juros de Longo Prazo, Taxa Relativa aos Certificados de Depósitos Interbancários e Índice Geral de Preços
Mercado.
• A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e os resultados operacionais da Emissora.
• Aumentos na atual taxa do dólar podem resultar em despesas adicionais à Emissora, e, sobretudo, à sua controlada Portonave.
• A crise econômica global poderá afetar de maneira adversa o crescimento econômico do Brasil ou limitar o acesso da Companhia ao mercado financeiro e,
consequentemente, prejudicar seus negócios e condição financeira.
• Restrições na movimentação de capitais fora do Brasil podem prejudicar a capacidade da Companhia de cumprir com suas obrigações financeiras.
Fatores de Riscos Operacionais
• O aumento no custo de derivados do petróleo, tais como combustíveis e asfalto, pode afetar negativamente o desempenho financeiro da Companhia.
Fatores de Risco das Notas Promissórias Comerciais e da Oferta
As obrigações da Emissora constantes da Cártula estão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado.
A Cártula estabelece hipóteses que ensejam o vencimento antecipado (automático ou não) das obrigações da Emissora. Não há garantias de que a Emissora terá recursos
suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Notas Promissórias Comerciais na hipótese de ocorrência de vencimento antecipado de suas obrigações, o que
poderá causar um impacto negativo relevante nos resultados e atividades da Emissora.
O mercado secundário de notas promissórias tem baixa liquidez no Brasil, podendo dificultar a negociação das Notas Promissórias Comerciais.
As Notas Promissórias Comerciais poderão ser negociadas somente nos mercados de balcão organizado e não organizado, depois de 90 (noventa) dias contados da sua
subscrição e integralização pelos investidores. O mercado secundário existente no Brasil para negociação de notas promissórias comerciais historicamente apresenta
baixa liquidez, e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Notas Promissórias Comerciais que possibilite aos subscritores
desses títulos sua alienação caso estes assim decidam. Além da dificuldade na realização da venda, a baixa liquidez no mercado secundário de Notas Promissórias
Comerciais no Brasil pode causar também a deterioração do preço de venda desses títulos.
A taxa de juros estipulada nas Notas Promissórias Comerciais pode ser questionada em decorrência da Súmula nº 176 do STJ.
O STJ editou a Súmula nº 176 declarando ser “nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP”. Referida Súmula não vincula
as decisões do Poder Judiciário e decorreu do julgamento de ações judiciais em que se discutia a validade da aplicação da Taxa DI divulgada pela CETIP em contratos
utilizados em operações bancárias ativas. Há possibilidade de, em uma eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar
que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração das Notas Promissórias Comerciais. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder
Judiciário para substituir a Taxa DI poderá conceder aos titulares das Notas Promissórias Comerciais uma remuneração inferior à remuneração inicialmente estabelecida
para as Notas Promissórias Comerciais.
As Notas Promissórias Comerciais poderão ser resgatadas antecipadamente pela Companhia após a Data de Emissão, nos termos da Instrução CVM 134.
Em vista disso, os adquirentes das Notas Promissórias Comerciais poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência do eventual resgate antecipado das Notas
Promissórias Comerciais, pois (i) não há qualquer garantia de que existirão, no momento do resgate antecipado, outros ativos no mercado de risco e retorno semelhantes
às Notas Promissórias Comerciais; e (ii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de
aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma alíquota superior à que seria aplicada caso as Notas Promissórias Comerciais fossem liquidadas apenas
quando de seu vencimento programado.
A Oferta trata-se de operação de curto prazo, cuja liquidação dar-se-á mediante a contratação de novas fontes de financiamento.
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Tendo em vista que a Oferta trata-se de operação de curto prazo, cuja liquidação dar-se-á mediante a contratação de novas fontes de financiamento, caso a Emissora
não tenha sucesso na estruturação de novas fontes de financiamento durante o prazo da Oferta, esta poderá não dispor de recursos suficientes para resgatar as Notas
Promissórias Comerciais dentro de seu prazo de vencimento.
As garantias de Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária não garantem a integralidade das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, e na eventual ocorrência
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, o produto da excussão das garantias não será suficiente para quitar todas as
obrigações decorrentes das Notas Promissórias.
A Alienação Fiduciária e a Cessão Fiduciária garantirá apenas uma parcela do pagamento das obrigações decorrentes das Notas Promissórias. Dessa forma, apenas parte
das obrigações decorrentes das Notas Promissórias está garantida pela Alienação Fiduciária e pela Cessão Fiduciária. Em caso de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Notas Promissórias, a Companhia poderá não ser capaz de efetuar o pagamento do saldo devedor das obrigações decorrentes das Notas Promissórias e a
excussão da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária não será suficiente para quitar todas as obrigações decorrentes das Notas Promissórias.
Na hipótese de inadimplemento das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, pela Companhia, o saldo devedor devido das obrigações decorrentes das Notas
Promissórias, após a excussão da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária, será utilizado para liquidação integral das Notas Promissórias, porém não havendo garantia
de recebimento da totalidade ou mesmo de parte dos valores devidos nos termos das Notas Promissórias.
Além disso, nos termos do Contrato de Garantia, as Distribuições feitas pelas Controladas à Companhia e cedidas fiduciariamente serão depositadas numa conta
vinculada, não movimentável pela Companhia, cujos recursos serão transferidos para uma conta livremente movimentável pela Companhia, caso não tenha ocorrido
nenhum inadimplemento quanto às obrigações decorrentes das Notas Promissórias. Dessa forma, não podemos garantir que haverá valores pecuniários nessa conta
vinculada no momento da excussão da garantia. Adicionalmente, o processo de excussão das garantias reais mencionadas acima, tanto judicial quanto extrajudicial,
pode ser demorado e seu sucesso depende de diversos fatores que não estão sob o controle da Companhia ou de seus respectivos credores. O produto da excussão das
garantias pode não corresponder aos valores pelos quais referidos direitos e/ou ativos foram avaliados ou pode não ser suficiente para pagar o saldo devedor das Notas
Promissórias.
As garantias da presente Emissão de Notas Promissórias Comerciais foram concedidas sob condição suspensiva, estando sua eficácia e validade condicionadas
à sua prévia liberação pelos titulares das debêntures da 2ª emissão da Emissora.
Durante o lapso de tempo compreendido entre a aquisição das Notas Promissórias Comerciais e a liberação das garantias pelos titulares das debêntures da 2ª emissão
da Emissora, bem como a devida averbação e registros das garantias da presente Emissão, conforme indicado no Contrato de Garantia, as Notas Promissórias Comerciais
não contarão com garantia, sendo a sua constituição um evento futuro e incerto.
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RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O COORDENADOR LÍDER
Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as relações da Emissora (e das sociedades de seu grupo econômico,
conforme aplicável) com o Coordenador Líder e seu conglomerado econômico, além do relacionamento referente à presente Oferta.
Além do relacionamento referente à presente Oferta, a Emissora ou sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial com o BTG
Pactual e/ou com as sociedades integrantes de seu conglomerado econômico. Nesse contexto, na data desta Lâmina, a Emissora e sua controlada Maestra Navegação e
Logística S.A. possuem uma conta aberta cada uma junto ao Coordenador Líder. Por fim, nos últimos 12 meses, a controlada Maestra Navegação e Logística S.A. celebrou,
em 10 de fevereiro de 2011, um contrato de empréstimo no exterior com o Banco BTG Pactual S.A. (Cayman Branch), no montante de aproximadamente US$20,9 milhões,
com vencimento em 10 de agosto de 2011 e juros remuneratórios de 1,4% ao ano.
Nos últimos 12 meses, o Coordenador Líder participou, na qualidade de coordenador, da distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução CVM 476, de 180 debêntures da 3ª emissão da Emissora, emitidas em 15 de junho de 2011, em série única, com valor nominal unitário de R$1,0 milhão cada,
perfazendo o montante de R$180,0 milhões. Tais debêntures tem seu valor nominal unitário atualizado pelo IPCA e sobre o saldo do valor nominal unitário incidem juros
remuneratórios de 8,65% ao ano. A remuneração total do BTG Pactual com relação a tais debêntures da 3ª emissão da Emissora, devida a título de comissionamento, foi
equivalente a aproximadamente R$5,3 milhões, tendo essa remuneração sido integralmente paga à época da subscrição e integralização das respectivas debêntures.
O BTG Pactual, na qualidade de coordenador, não fez jus a quaisquer outros pagamentos além dos valores recebidos a título de comissionamento. Em decorrência do
exercício da garantia firme prestada no âmbito da oferta, o Coordenador Líder subscreveu a totalidade de tais debêntures da 3ª emissão da Emissora.
O Coordenador Líder e/ou sociedade de seu conglomerado econômico eventualmente possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Emissora, diretamente ou
por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de
mercado. Todavia, a participação acionária do Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico não atinge, e não atingiu, nos últimos 12
meses, mais que 5% do capital social da Emissora.
A Emissora e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico
para a realização de operações comerciais usuais, incluindo, entre outras, assessoria em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das suas atividades.
A Emissora entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da sua Oferta.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
As informações operacionais e financeiras completas da Emissora estão disponíveis nos endereços eletrônicos abaixo indicados:
Documento

Endereço eletrônico
www.cvm.gov.br (na seção “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE, FC
e outras Informações”, digitar “TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.”
e clicar em “Continuar”, subitem “TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.”,
subitem “Formulário Cadastral”, acessar download com a data mais recente).

Formulário Cadastral

www.bmfbovespa.com.br (acessar, na página inicial, “Empresas Listadas”,
selecionar a letra “T” e clicar em “TPI – Triunfo Participações e Investimentos
S.A.”, acessar na aba “Relatórios Financeiros”, o subitem “Formulário Cadastral”
para iniciar o download).
www.triunfo.com (na seção “Informações Financeiras”, o subitem “Documentos
Entregues à CVM”, e clicar em “Formulário Cadastral 2012” para iniciar o
download).
www.cvm.gov.br (na seção “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR
e outras Informações”, digitar “TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.”
e clicar em “Continuar”, subitem “TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.”,
subitem “Formulário Referência”, acessar download com a data mais recente). A
versão 9.0 do Formulário de Referência foi disponibilizada no sistema Empresas.
net em 17 de abril de 2012.

Formulário de Referência

www.bmfbovespa.com.br (acessar, na página inicial, “Empresas Listadas”,
selecionar a letra “T”, clicar em “TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.”,
acessar na aba “Relatórios Financeiros”, o subitem “Formulário de Referência”,
para iniciar o download).
www.triunfo.com (na seção “Informações Financeiras”, o subitem “Documentos
Entregues à CVM”, e clicar em “Formulário de Referência 2012” para iniciar o
download).
www.cvm.gov.br (na seção “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e
outras Informações”, digitar “TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.” e
clicar em “Continuar”, subitem “TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.”,
subitem “DFP”, acessar download com a data mais recente).

Demonstrações Financeiras

www.bmfbovespa.com.br (acessar, na página inicial, “Empresas Listadas”,
selecionar a letra “T” e clicar em “TPI – Triunfo Participações e Investimentos
S.A.”, acessar na aba “Relatórios Financeiros”, o subitem “Demonstrações
Financeiras Padronizadas – DFP”, para iniciar o download).
www.triunfo.com (na seção “Informações Financeiras”, o subitem “Demonstrações
Financeiras”, e clicar em “Demonstrações Financeiras 2011” para iniciar o
download).

22

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Nos termos da regulamentação aplicável, a Emissora é responsável pela veracidade das informações contidas neste documento, bem como aquelas que venham a ser
fornecidas ao mercado por ocasião do Registro Automático e da distribuição pública, e declara que as mesmas são verdadeiras, corretas, consistentes e suficientes,
conforme declaração prestada pela Emissora de acordo com o disposto no item 7 do Anexo à Instrução CVM 155, e no artigo 56 da Instrução CVM 400.
A Emissora declara, ainda, que inexiste informação relevante a seu respeito que não seja de conhecimento público e que o registro em seu nome, de que trata o Artigo
21 da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como as informações referentes ao seu registro de companhia aberta perante a CVM, encontram-se
atualizados até a presente data nos termos da regulamentação aplicável.
O Coordenador Líder declara (i) que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que todas as informações fornecidas ao
mercado por ocasião do Registro Automático e da distribuição pública são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, nos termos da declaração prestada pelo
Coordenador Líder de acordo com o item 7 do Anexo à Instrução CVM 155 e o artigo 56 da Instrução CVM 400; e (ii) verificou a regularidade da constituição das garantias
concedidas à Emissão, a sua suficiência a qual atende parcialmente o Montante Total da Emissão (para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco - As garantias
de Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária não garantem a integralidade das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, e na eventual ocorrência de vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, o produto da excussão das garantias não será suficiente para quitar todas as obrigações decorrentes das
Notas Promissórias”, na página 20 desta Lâmina), bem como sua exeqüibilidade, as quais encontram-se pendentes de eficácia e validade perante terceiros até que as
condições suspensivas do devido instrumento particular representado pelo Contrato de Garantia sejam devidamente cumpridas, bem como que o Contrato de Garantia
seja registrado pela Emissora nos competentes cartórios de títulos e documentos, na forma da Lei de Registros Públicos.”.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA OFERTA
Para mais informações a respeito da Oferta e das Notas Promissórias Comerciais, os interessados deverão dirigir-se às sede do Coordenador Líder, ou à sede da Emissora,
ou, ainda, à CVM ou à CETIP, nos endereços e páginas de rede mundial de computadores, conforme indicados abaixo:
TPI – Triunfo participações e investimentos s.a.
Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjunto 1403, São Paulo – SP
Website: www.tpisa.com.br
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, 04538-133, São Paulo - SP
Website: www.btgpactual.com
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, 20050-901, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340 , 2º, 3º e 4º andares, 01333-010, São Paulo - SP
Website: www.cvm.gov.br
CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 1º andar, 01452-001, São Paulo - SP
Website: www.cetip.com.br
Este documento encontra-se à disposição nos sites da CVM, da Emissora, da CETIP e do Coordenador Líder para consulta e reprodução.
As informações aqui apresentadas constituem resumo dos termos e condições da Primeira Emissão de Notas Promissórias Comerciais da TPI – Triunfo Participações e
Investimentos S.A., os quais constarão na cártula das Notas Promissórias Comerciais. O conteúdo deste documento é meramente indicativo. Nem todas as informações
deste documento constarão na cártula das Notas Promissórias Comerciais.
O investimento nas Notas Promissórias Comerciais envolve uma série de riscos que devem ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos incluem fatores de
liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Oferta e às Notas Promissórias Comerciais, devendo os investidores ler a seção
“Fatores de Risco” deste documento.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OBJETIVA SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES QUE SERÃO PRESTADAS
PELA EMISSORA A PEDIDO DOS SUBSCRITORES NO LOCAL MENCIONADO NESTE AVISO, NÃO IMPLICANDO, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DA VERACIDADE DAQUELAS
INFORMAÇÕES, NEM JULGAMENTO QUANTO À QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA OU SOBRE AS NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários,
atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela
qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou
análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os
valores mobiliários a serem distribuídos.
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Informações Resumidas sobre a PRIMEIRA Emissão de NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS, para Distribuição
Pública, da TPI - Triunfo Participações E Investimentos S.A.

Triunfo Participações e Investimentos S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91
Rua Olimpíadas, nº 205, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Código ISIN: BRTPISNPM002

no montante total de

R$300.000.000,00
(11) 3121-5555

