Pomi Frutas encerra primeira etapa de reestruturação de
dívidas celebrando acordo de
renegociação com principal credor
Fraiburgo, 27 de janeiro de 2017 - POMI FRUTAS S/A (“Pomi Frutas”, “Companhia”,
BM&FBovespa: FRTA3) divulgou hoje ao mercado Fato Relevante comunicando a
conclusão da renegociação de suas dívidas (consolidadas) com o BRDE (Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul), principal credor da Companhia, incluindo
possibilidade de dação em pagamento de ativos não produtivos da Companhia, e a
obtenção de substancial bônus de adimplemento.
O acordo envolve (i) no tocante à Companhia, o equacionamento da dívida de R$20,1
milhões com o BRDE mediante alienação fiduciária de imóveis, prazo de 25 meses para
pagamento e carência total até vencimento; (ii) no tocante à Pomifrai, a consolidação
do saldo devedor em R$36,7 milhões, com a sua divisão em dois sub-créditos: (a) subcrédito “A”, com prazo de pagamento de 10 anos e 2 anos de carência, com bônus de
adimplemento (0,5 : 1 a 0,4 : 1) para antecipações durante a carência; e (b) sub-crédito
“B”, com vencimento em 10 anos, sendo que o integral e pontual pagamento do subcrédito “A” representará bônus de adimplemento em relação ao sub-crédito “B”;
ambos os sub-créditos com a alienação fiduciária de imóveis.
No tocante à dívida da Pomi Frutas, a alteração da estrutura de garantia de hipoteca
(atual) para alienação fiduciária elimina o risco de cobrança de eventual resíduo dessa
parte da dívida em caso de inadimplemento. Como a alienação fiduciária abrangerá
ativos não produtivos da Companhia, a renegociação é extremamente positiva pois,
no limite, representará a liquidação de R$20,1 milhões de dívida mediante a dação de
tais ativos não produtivos em pagamento ao BRDE. Já no tocante à subsidiária
Pomifrai, caso a Companhia seja totalmente bem sucedida em antecipar os
pagamentos de 100% do sub-crédito “A” até 31/12/2018, isso poderá representar uma
redução de aproximadamente 42% da dívida total da subsidiária Pomifrai com o BRDE
(somando-se todos os bônus de adimplemento do sub-crédito “A” e do “B”).
A reestruturação desses débitos marca o encerramento da primeira etapa de
turnaround da Pomi Frutas, iniciada no segundo semestre de 2015, quando a
Companhia passou para a nova administração, tanto no âmbito do Conselho de
Administração como no da Diretoria Executiva. Desde então, a gestão se dedicou
intensamente a estabilizar a operação, promovendo melhorias nas práticas contábeis
adotadas e na transparência das informações. Dentro das atuais limitações de

recursos, foram adotados uma série de procedimentos voltados à diluição de risco
operacional, com diminuição da estrutura própria e terceirização de parte de seus
pomares a fomentados e terceirizados, ambos garantidos por seguro de quebra de
safra. A entrada na comercialização de novas frutas, além da maçã, também foi um
marco da nova administração nesse período. Além disso, após vários anos, a
Companhia voltou a atuar no mercado externo, diversificando a originação de receitas,
e se reposicionando por meio de parcerias comerciais, exportando na safra para a
Europa (que está na entressafra) e importando na safra europeia, quando é
entressafra no Brasil.
“Essa primeira etapa do turnaround foi realizada em apenas um ano e meio, e num
período de quebra de safra tanto do ponto de vista de qualidade como de quantidade.
Diante desse cenário totalmente adverso em 2016, mas com a obtenção de valiosos
progressos, e ainda com uma boa safra em 2017, acreditamos que a Companhia
poderá retomar o crescimento de suas operações”, afirmou Marcos Kassardjian,
Diretor Presidente da Pomi Frutas.
Com o importante saneamento financeiro anunciado na data de hoje, e a nova
estratégia já colocada em prática, a administração da Pomi Frutas reafirma o seu
comprometimento e a sua capacidade de gerar valor à Companhia e a todos os seus
“stakeholders”.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a área de Relações com
Investidores.
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