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FATO RELEVANTE 

CANCELAMENTO DO PROGRAMA DE ADRs  

 São Paulo, 29 de julho de 2016 - A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Triunfo” ou 

“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de 

Administração, em reunião realizada em 11 de maio de 2016, aprovou o cancelamento do 

Programa de American Depositary Receipts (“ADR”), Nível I, junto a “Securities and Exchange 

Comission – SEC”, através de seu banco depositário, The Bank of New York Mellon (“BNY 

Mellon”), em razão do pequeno volume de ADRs transacionados. O BNY Mellon enviará 

notificação ao mercado e após o prazo de 30 dias, contados da data da notificação, não poderá 

ser praticado qualquer ato com relação ao Programa. Caso haja ADRs em circulação, após o 

prazo de 30 dias, o BNY Mellon deverá promover, no período de um ano, a venda e conversão 

dos ADRs remanescentes.  

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito de quaisquer eventos 

subsequentes relevantes relacionados ao cancelamento do Programa de ADRs. 

 

São Paulo, 29 de julho de 2016. 

 

Sandro Antônio de Lima 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 
 

Sobre a Triunfo 
 
A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é uma das 
principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com 
forte atuação nos segmentos de concessões rodoviárias, 
administração portuária e aeroportuária, e geração de energia. 
Listada, desde 2007, no Novo Mercado, o mais alto nível de 
governança corporativa da BM&FBovespa, a Triunfo baseia sua 
estratégia de crescimento na diversificação de seu portfólio, 
através de projetos bem estruturados com foco na geração de 
valor aos acionistas. 
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