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AVISO AOS ACIONISTAS

A POMI FRUTAS S/A (“Companhia”), em seguimento ao que foi informado nos Fatos
Relevantes divulgados em 24 de fevereiro de 2016 e nos Avisos aos Acionistas divulgados em
25 de fevereiro de 2016, 22 de abril de 2016, 04 de maio de 2016 e 16 de maio de 2016, vem
comunicar aos Senhores Acionistas o quanto segue:
1.

Homologação do Aumento de Capital

No Aviso aos Acionistas divulgado em 16 de maio de 2016, deu-se notícia do término dos
procedimentos relativos ao Aumento de Capital da Companhia que foi aprovado no limite do
capital autorizado, em deliberação tomada na Reunião nº 02/16 do Conselho de Administração
em 24 de fevereiro de 2016 (“Aumento de Capital”), informando-se que haviam sido subscritas
um total de 2.848.736 ações.
Com base em informações fornecidas pelo Itaú Unibanco S.A., a Companhia verificou, no
entanto, que, ao final da operação, observadas as condições manifestadas pelos acionistas por
ocasião do exercício de seu direito de preferência, foram efetivamente subscritas e
integralizadas 2.848.723 de um total de 3.582.000 novas ações ordinárias, escriturais e sem
valor nominal.
Como o número total de ações subscritas e integralizadas ainda assim supera o mínimo previsto
quando da aprovação do Aumento de Capital, o Conselho de Administração se reunirá para
ratificar a homologação do Aumento de Capital, retificando-o nos termos acima expostos.
A Companhia divulgará, através de aviso no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais
– IPE, as informações relativas à ratificação da homologação do Aumento de Capital pelo
Conselho de Administração, com a referida retificação.
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2.

Pedidos de Esclarecimentos

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso através do
telefone (49) 3256-2202 ou do e-mail ri@pomifrutas.com.br.
Fraiburgo, 08 de junho de 2016.

Luís Antônio López Quintañs
Diretor de Relações com Investidores

DOCS - 987097v1

