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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 foi aprovado, em 

reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de novembro de 

2017, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no 

valor máximo de R$ 4.586.298,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, 

duzentos e noventa e oito reais) mediante emissão, para subscrição privada, de até 

3.057.532 (três milhões, cinquenta e sete mil, quinhentas e trinta e duas) novas ações 

ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,50 (um real 

e cinquenta centavos) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, inciso III, da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Aumento de Capital”).  

 

Após uma reestruturação operacional e financeira desenvolvida ao longo de 2017 pela 

Companhia, com o objetivo de fazer frente ao cenário macroeconômico e setorial 

desfavoráveis, o presente aumento de capital proposto e aprovado pela Administração, 

visa utilizar os recursos decorrentes do aumento de capital, prioritariamente, para 

recompor o fluxo de caixa e viabilizar o fechamento do ciclo de custeio da safra 2017/2018 

a ser colhida. Cabe considerar a existência de créditos tributários já reconhecidos em favor 

da Companha e ainda não pagos pela Fazenda Pública, em montante de R$ 6.673 mil 

(valores nominais não atualizados), que supera largamente o do aumento de capital 

proposto, que, aliados à entrada da nova safra, poderão viabilizar a retomada de resultados 

na Companhia. 

 

Os termos e condições do Aumento de Capital, incluindo o prazo do direito de preferência 

dos atuais acionistas para subscrição e destinação dos recursos, estão disponíveis no 

Anexo I à ata da Reunião nº 07/17 do Conselho de Administração realizada nesta data e no 

Aviso aos Acionistas, divulgados nesta data nos sites da Companhia 

(http://www.pomifrutas.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e 

da B3 (www.b3.com.br). A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado informados 

sobre o processo do Aumento de Capital, nos termos da regulamentação aplicável.  

 

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, 29 de novembro de 2017. 

 

 

Luís Antônio López Quintañs  

Diretor de Relações com Investidores 


