
POMI FRUTAS S/A “Em Recuperação Judicial” 

 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 86.550.951/0001-50 

NIRE nº 42.300.010.456 

 

FATO RELEVANTE 

 

A POMI FRUTAS S/A (“Companhia”) 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, vem informar 

aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em razão da decisão proferida, em 

cumprimento à decisão proferida pelo TJSC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juntou 

ao processo de recuperação que tramita na 1ª. Vara Civel da Comarca de Fraiburgo, nova 

versão do Plano de Recuperação da Companhia e de sua controlada Pomifrai Fruticultura 

S/A ("Plano"), na forma da proposta apresentada pela Diretoria da Companhia e aprovada 

pelo Conselho de Administração. 

 

O Plano será submetido à homologação no âmbito do Processo de Recuperação Judicial, nos 

termos da lei. A Diretoria acredita que o Plano apresentado atende a todas as partes 

interessadas de forma equilibrada e garante a viabilidade operacional e a sustentabilidade 

da Companhia e de sua controlada Pomifrai Fruticultura S/A. 

 

A íntegra do Plano apresentado ficará disponível aos acionistas na sede da Companhia e para 

download em seu website.  

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento do 

assunto objeto deste Fato Relevante, sendo certo que 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, 16 de novembro de 2020. 

 

Marcos Kassardjian 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 



 

POMI FRUTAS S/A “In Judicial Recovery” 

 

Publicly-held Company 

CNPJ/ME nº 86.550.951/0001-50 

NIRE nº 42.300.010.456 

 

RELEVANT FACT 

 

POMI FRUTAS S/A (“Company”) in compliance with the provisions of article 157, paragraph 

4, of Law 6,404 / 76 and in the manner and for the purposes of CVM Instruction 358/02, 

inform its shareholders and the market in general, which, due to the decision given, in 

compliance with the decision given by the TJSC - Court of Justice of Santa Catarina, joined 

the recovery process that is being processed in the 1st. Fraiburgo District Court, new version 

of the Recovery Plan for the Company and its subsidiary Pomifrai Fruticultura S / A ("Plan"), 

in the form of the proposal submitted by the Company's Executive Board and approved by 

the Board of Directors. 

 

The Plan will be submitted for approval under the Judicial Reorganization Process, under 

the terms of the law. The Executive Board believes that the Plan presented serves all 

interested parties in a balanced way and guarantees the operational viability and 

sustainability of the Company and its subsidiary Pomifrai Fruticultura S/A. 

 

The entire Plan presented will be available to shareholders at the Company's headquarters 

and for download on its website.  

 

The Company will keep its shareholders and the market informed about the development of 

the subject matter of this Material Fact, being certain that the Investor Relations Department 

of the Company remains at the disposal of shareholders to clarify any questions related to 

the object of this notice by telephone (49) 3256-2202 or e-mail ri@pomifrutas.com.br.  

 

Fraiburgo, 16 de November de 2020. 

 

Marcos Kassardjian 

Investor Relations Officer 

 

 


