
POMIFRUTAS S/A (antiga Renar Maçãs S/A) 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 

NIRE nº 42.300.010.456 

Código de negociação na BM&FBOVESPA: RNAR3 (antigo) e FRTA3 (novo) 

 

FATO RELEVANTE 

 

A POMIFRUTAS S/A (nova denominação de Renar Maçãs 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, em 

Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de hoje (“AGE”), foi deliberado e aprovado:  

(a) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as 

deliberações tomadas na AGE, nos termos do anexo I à Ata da AGE, com modificação da 

denominação social para Pomifrutas S/A, alteração da sede social, bem como 

atualização e aumento do capital autorizado;  

(b) alteração do código das ações da Companhia perante a BM&FBOVESPA de 

“RNAR3” para “FRTA3”; 

(c) o novo Plano de Opções de Ações, que terá como objetivo ampliar o benefício 

atualmente vigente, nos termos do anexo II à Ata da AGE; 

(d) aumento do limite global da remuneração da administração da Companhia, a fim 

de refletir as condições de mercado; 

(e) reconsideração da aprovação das contas e das demonstrações financeiras de 2013 

e 2014, bem como revisão da escrituração contábil e formulários trimestrais do 

primeiro semestre de 2015; 

(f) propositura de ação de responsabilidade em face de ex-administradores da 

Companhia e pessoas a eles ligadas; e 

(g) propositura de ação de responsabilidade por abuso de poder contra antigos 

controladores diretos e indiretos da Companhia. 

 

A Companhia comunica ainda que todos os documentos relativos às deliberações acima (em especial 

o novo Estatuto Social e o novo Plano de Opções de Ações) se encontram anexados à ata da referida 

AGE, que é divulgada nesta data na (i) página eletrônica de Relações com Investidores da 

Companhia (http://ri.renar.agr.br); (ii) por meio do sistema eletrônico disponível na página da 

Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e página eletrônica da BM&FBOVESPA 

(www.bmfbovespa.com.br), e será posteriormente publicada na forma da lei. 

 

Fraiburgo, 11 de dezembro de 2015. 

 

Hélio Oliveira de Azevedo 

Diretor Financeiro e de Relação com Investidores 


