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FATO RELEVANTE
TERRENO SANTA CRUZ
São Paulo, 26 de maio de 2022 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”)
(B3: TPIS3), nos termos da Resolução CVM 44/2021, informa ao mercado e a seus acionistas que em
complemento ao Fato Relevante publicado em 12 de setembro de 2013, e em 18 de dezembro de 2018, foi
publicado no Diário Oficial da União de hoje o extrato do Contrato de Adesão n.º 02/2022, celebrado entre
a controlada TPL – TERMINAL PORTUÁRIO LOGÍSTICO S.A. (CNPJ n.º 18.237.387/0001-60, atual
denominação de Santa Cruz Participações e Investimentos S.A) e a União, por intermédio do Ministério da
Infraestrutura – MINFRA, com a interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários –
ANTAQ.
O referido Contrato tem por objeto a autorização para exploração da instalação portuária denominada TPL
– Terminal Portuário Logístico, na modalidade de Terminal de Uso Privado – TUP, localizada na Rodovia
Cônego Domênico Rangoni s/n, km 254 (Sítio Santa Cruz), Santos/SP, para fins de movimentação e/ou
armazenagem destinado(s) ou proveniente(s) de transporte aquaviário. A área autorizada para exploração da
instalação portuária corresponde a 1.038.301,11 m². A autorização concedida pelo Contrato terá vigência de
25 (vinte e cinco) anos, prorrogável por períodos sucessivos, consoante o disposto no art. 8º da Lei n.º
12.815, de 2013.
A Companhia ressalta que o empreendimento ainda dependerá do licenciamento ambiental federal e demais
licenças e autorizações de órgãos competentes.

São Paulo, 26 de maio de 2022

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
SANTA CRUZ LAND
São Paulo, May 26, 2022 - TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Company”) (B3:
TPIS3), pursuant to CVM Resolution 44/2021, inform the market and its shareholders that, in addition to
the Material Fact published on September 12, 2013, and on December 18, 2018, an extract of the Adhesion
Agreement No. 02/2022, was published in the Official Gazette of the Union today, entered into between the
subsidiary TPL – TERMINAL PORTUÁRIO LOGÍSTICO S.A. (CNPJ No. 18.237.387/0001-60, current
name of Santa Cruz Participações e Investimentos S.A), and the Federal Government, through the Ministry
of Infrastructure – MINFRA, with the intervention of the National Waterway Transport Agency – ANTAQ.
The purpose of this contract is to authorize the operation of the port facility called TPL - Terminal Port
Logístico, in the form of Private Use Terminal - TUP, located on Rodovia Cônego Doménio Rangoni s/n,
km 254 (Sítio Santa Cruz), Santos/ SP, for the purpose of handling and/or storage destined(s) or coming
from waterway transport. The area authorized for the exploitation of the port facility corresponds to
1,038,301.11 m². This authorization, granted by the Agreement will be valid for 25 (twenty-five) years,
renewable for successive periods, in accordance with the provisions of art. 8 of Law No. 12,815, of 2013.
The Company emphasizes that the project will still depend on federal environmental licensing and other
licenses and authorizations from competent bodies.

São Paulo, May 26, 2022

Roberto Solheid da Costa de Carvalho
Investor Relations Officer

About Triunfo
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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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