
POMI FRUTAS S/A “Em Recuperação Judicial” 

 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 

NIRE nº 42.300.010.456 

 

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 o quanto segue: 

 

1. Em Assembleia Geral de Credores realizada em 21 de janeiro de 2020, o Plano de 

Recuperação Judicial (“PRJ”) da Companhia foi submetido a votação por todas as classes de 

credores da Companhia, no âmbito do processo nº 0300188-72.2018.8.24.0024 (“Processo 

de Recuperação Judicial”), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Fraiburgo/SC.  

 

2. Ao final da votação por representantes presentes de todas as classes, o PRJ foi 

aprovado nas classes de credores trabalhistas (Classe I) e de credores microempresas e 

empresas de pequeno porte (Classe IV) e rejeitado na classe de credores quirografários 

(Classe III). 

 

3. Nos termos do art. 45, §3º, da Lei nº 11.101/05, os credores com garantia real (Classe 

II) deixaram de votar, tendo em vista que, antes de iniciada a votação naquela classe, 

apresentaram proposta de modificação do PRJ para pagamento integral dos créditos 

inscritos naquela classe no Quadro Geral de Credores. 

 

4. Tendo em vista o resultado acima reportado, foi informada, ao final da Assembleia 

Geral de Credores, a reprovação do PRJ, na forma do art. 45 da Lei nº 11.101/05.  Diante do 

resultado final da deliberação, os autos do Processo de Recuperação Judicial serão 

encaminhados ao juiz responsável, para análise e providências.  

 

A Companhia desde já reitera seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado 

em geral informados, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação aplicável, sobre o 

desenvolvimento dos assuntos objeto deste fato relevante e demais eventos relevantes 

relacionados ao andamento do Processo de Recuperação Judicial. 

 



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, 23 de janeiro de 2020. 

 

 

Marcos Kassardjian 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMI FRUTAS S/A 

 

Publicly-held company 

Corporate Taxpayers’ Registry (CNPJ/MF) No. 86.550.951/0001-50 

Company Registry No. (NIRE) 42.300.010.456 

 

MATERIAL FACT 

 

POMI FRUTAS S/A (“Company”) hereby informs, in compliance with the provisions set 

forth in the fourth paragraph of article 157 of Law No. 6.404, dated as of December 15, 1976, 

and under CVM Instruction No. 358, dated as of January 3, 2002, the following: 

 

1. In the General Creditors Meeting held on January 21, 2020, the Judicial 

Reorganization Plan (“JRP”) of the Company was submitted to the approval of all classes of 

creditors of the Company, in connection with the lawsuit No. 0300188-72.2018.8.24.0024 

(“Judicial Reorganization Process”), in course before the 1st Civil Court of the City of 

Fraiburgo/SC. 

 

2. After the final resolution of the representatives of all classes of creditors, the JRP was 

approved by the labor creditors (Class I) and the micro and small companies creditors (Class 

IV) and rejected by the class of unsecured creditors (Class III). 

 

3. Pursuant the article 45, §3rd of the Law 11,101/05, secured creditors (Class II) did 

not vote, as before the resolutions they proposed an amendment to the JRP for the full 

payment of their credits. 
 

4. In light of the above, at the end of the General Creditors Meeting the JRP was rejected 

in accordance with article 45 of Law No. 11,101/05. Thus, the case files will be sent to the 

judge in charge of the Judicial Reorganization Process for analysis and proper measures. 

 

The Company as of now reaffirms its commitment to keep the whole market informed about 

any news related to its activities and the matters herein addressed.  

 

The Investor Relations Department of the Company remains at the shareholders’ disposal to 

clarify any possible questions related to the matter herein informed by the phone + 55 49 

3256-2202 or the e-mail address ri@pomifrutas.com.br.  

 

Fraiburgo, January [--], 2020. 

 

Marcos Kassardjian 

Investor Relations Officer 


