
 

 

DOCS - 987112v1  

POMI FRUTAS S/A 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 

NIRE nº 42.300.010.456 

Código de negociação na BM&FBOVESPA: FRTA3 

 

FATO RELEVANTE 

 

A POMI FRUTAS S/A (“Companhia”) vem a público, em cumprimento ao disposto no artigo 157, 

parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e na forma e para os fins da Instrução CVM nº 358/02, comunicar 

aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em 

reunião realizada em 06 de junho de 2016, ratificou a homologação do aumento do capital social da 

Companhia, dentro do limite do capital autorizado, retificando  o valor do aumento, que, observadas 

as condições manifestadas pelos acionistas por ocasião do exercício de seu direito de preferência, 

passa a ser de R$ 9.543.222,05 (nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e 

dois e cinco centavos), mediante emissão de 2.848.723 (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito 

mil, setecentos e vinte e três) novas ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço 

de emissão de R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos) por ação. Como resultado da referida 

retificação, o capital social da Companhia passou de R$ 133.173.480,00 (cento e trinta e três milhões, 

cento e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais) representado por 9.093.745 (nove milhões, 

noventa e três mil, setecentos e quarenta e cinco), para 142.716.702,05 (cento e quarenta e dois 

milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e dois reais e cinco centavos), representado por 

11.942.468 (onze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito) ações 

ordinárias, escriturais e sem valor nominal. 

 

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. 

 

 

Luis Antônio López Quintañs  

Diretor de Relações com Investidores 
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