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Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, a Renar Maçãs S.A. (BM&FBOVESPA: 

RNAR3 – “Renar” ou “Companhia”), pioneira na produção e comercialização de maçãs in natura e 

processadas no Brasil, vem a público informar que, por meio de instrumento celebrado no último dia 

19 de agosto, foram aditadas as cédulas de crédito bancário emitidas pela Companhia em favor do 

Banco Safra (“Aditamentos”), que venciam no referido dia 19 de agosto. Nos termos dos 

Aditamentos, o vencimento das cédulas de crédito bancário passou a ser no próximo dia 23 de 

setembro de 2013. 

 

A Companhia encontra-se em processo de negociação da dívida acima referida. 

 

Fraiburgo, 22 de agosto de 2013 

 

 

Henrique Roloff 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 

 

 

Sobre a Renar Maçãs S.A. 

A Renar Maçãs (BM&FBovespa: RNAR3) é pioneira na produção e comercialização de maçãs in-natura e processadas no 

Brasil. A companhia possui modernas instalações de plantio, processamento e armazenagem de maçãs. O sabor e a qualidade 

dos produtos Renar/Pomifrai são encontrados nas principais redes varejistas nacionais e grandes distribuidores. 

Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às 

perspectivas de crescimento da Renar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração 

da companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais 

considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da 

concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de 

divulgação arquivados pela Renar e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
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