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COMUNICADO AO MERCADO

NOTICE TO THE MARKET

TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. (“Companhia”), em

TCP Terminal de Containers de Paranaguá S.A. (“Company”), in

atendimento ao disposto no art. 28 da Instrução da Comissão de

compliance with the provisions of article 28, of CVM Instruction No. 308,

Valores Mobiliários (CVM) nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme

of May 14th, 1999 and its amendments and in accordance with the best

alterada e conforme as melhores práticas de governança corporativa,

corporate governance practices, hereby informs the market that, at a

vem por meio deste informar ao mercado que, em reunião realizada em

meeting held on May 7, 2020, the Company's Board of Directors

07/ de maio de 2020, o Conselho de Administração da Companhia

approved the hiring of KPMG Auditores Independentes (KPMG),

aprovou a contratação da KPMG Auditores Independentes (KPMG), em

replacing Ernst & Young Auditores Independentes S / S (E&Y), for the

substituição à Ernst & Young Auditores Independentes S/S (E&Y), para

provision of auditing services for the financial statements as of the 2020

a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis a

financial year.

partir do exercício de 2020.
A referida prestação de serviços iniciará a partir da revisão das

Said service provision will start from the review of the quarterly

informações trimestrais (ITRs) do período que se encerrou em 31 de

information (ITRs) for the period ended on March 31, 2020.

março de 2020.
A rescisão contratual com a E&Y, bem como sua substituição pela

The contractual termination with E&Y, as well as its replacement by

KPMG, fez-se necessária por razões estritamente comerciais, e contou

KPMG, was necessary for strictly commercial reasons, and was

com a anuência dos atuais auditores.

supported by the current auditors.

Paranaguá, 07 de maio de 2020.
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