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FATO RELEVANTE
RELICITAÇÃO CONCEBRA
São Paulo, 23 de novembro de 2021 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia”) (B3: TPIS3), nos termos da Resolução CVM 44/2021, e em continuidade ao fato relevante
publicado em 13 de abril de 2020, comunica ao mercado e aos seus acionistas que foi publicado na data de
ontem, no Diário Oficial da União, o Decreto nº 10.864, de 19 de novembro de 2021, por meio do qual o
Governo Federal qualificou a Concebra - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A., controlada
da Companhia (“Concessionária”), para fins de relicitação (“Decreto”).
O Decreto prevê ainda que a qualificação da Concessionária perderá sua eficácia caso não seja firmado o
Termo de Aditivo ao Contrato de Concessão, no prazo de até 90 dias, a contar da publicação do referido
Decreto.
A Companhia manterá o mercado informado a respeito do tema abordado nesse Fato Relevante.
São Paulo, 23 de novembro de 2021
Roberto Solheid da Costa de Carvalho
Diretor de Relações com Investidores

Sobre a Triunfo
A TPI - 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, aeroportuária e geração de energia. Listada desde
2007 no Novo Mercado, o mais alto nível de governança
corporativa da B3, 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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MATERIAL FACT
CONCEBRA RE-AUCTION
São Paulo, November 23, 2021 - TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Company”) (B3: TPIS3), pursuant to CVM Resolution 44/2021, and in continuity with the material fact
published on April 13, 2020, informs the market and its shareholders that was published yesterday the
Decree No. 10,864 of November 19, 2021, through which the Federal Government qualified Concebra Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil SA, a subsidiary of the Company (“Concessionaire”), for reauction purposes (“Decree”).
The decree also provides that the Concessionaire's qualification will lose its effectiveness if the Amendment
to the Concession Contract is not signed, within a period up to 90 days, counting from the publication of
said decree.
The Company will keep the market informed about the topic addressed in this Material Fact.

São Paulo, November 23, 2021

Roberto Solheid da Costa de Carvalho
Investor Relations Officer

About Triunfo

Investor Relations Department

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) is one
of Brazil’s leading infrastructure companies, with a strong
presence in the toll road, airport and power generation
concessions. Listed since 2007 on the Novo Mercado, the
segment of the B3 with the highest corporate governance
standards, Triunfo's growth strategy is based on diversifying its
portfolio through carefully structured projects focused on
creating value for its shareholders.
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