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POMI FRUTAS S.A. “Em Recuperação Judicial” 

 Companhia Aberta 

CNPJ 86.550.951/0001-50 

NIRE Nº 4230001045-6 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2019 

 
 
 
DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de agosto de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Pomi 

Frutas S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na 

Rodovia SC 355 km28 (antiga Rodovia SC 453), Bairro Fisher, sala 1, CEP 89580-000. 

 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação da Assembleia Geral Extraordinária foi 

devidamente realizada nos termos dos artigos 123, 124, caput e §1º, e 289, da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), mediante publicação do edital de convocação no Diário 

Catarinense nas edições do dia 26/07/2019, na página 29, sendo esta Assembleia 

devidamente instalada em primeira convocação, face à presença de acionistas 

representando 52,31% do capital social da Companhia, conforme se verifica no Livro de 

Presença de Acionistas, o que é superior ao quórum de ¼ (um quarto) do capital votante, 

exigido pelo artigo 125 da LSA. Em vista do disposto no art. 19, § 1º da Lei 13.043/2014, a 

Companhia ressalta que se encontra dispensada de realizar publicações no Diário Oficial. 

 

MESA: Presidente: Sr. Marcos Kassardjian; Secretário: Sr. Thiago Henrique Alves. 

 
ORDEM DO DIA: (i) alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para 

estabelecer que as ações de emissão da Companhia sejam mantidas no Livro de Registro de 

Ações Nominativas; (ii) alteração do artigo 13, §1º, do Estatuto Social da Companhia para 

incluir a regra de arredondamento de número fracionário para indicação de conselheiros 

independentes; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 

 
DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos 

respectivos documentos apresentados, os acionistas, por unanimidade de votos dos 

presentes e sem ressalvas, deliberaram: 

 
(i) Aprovar, integralmente, a alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da 

Companhia, conforme a proposta da administração, os quais passam a vigorar com 

a seguinte redação: 
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“Art. 5º - O Capital Social é de 142.812.954,05 (cento e quarenta e dois milhões, 

oitocentos e doze mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), 

representado por 2.001.106 (dois milhões, um mil, cento e seis) ações ordinárias, 

nominativas e sem valor nominal.  

 

§1º - A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social independentemente 

de decisão assemblear e/ou reforma estatutária, até o limite de 15.000.000 (quinze 

milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante deliberação 

do Conselho de Administração, que fixará o número de ações a serem emitidas, o preço 

de emissão e as condições de subscrição, integralização e colocação.  

 

§2º - Dentro do limite de capital autorizado, o Conselho de Administração poderá: (i) 

deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) com base em plano aprovado pela 

Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações aos administradores, 

empregados ou pessoas naturais que prestem serviço à Companhia ou a sociedade sob 

seu controle, sem direito de preferência para os acionistas; (iii) excluir ou reduzir o 

direito de preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis e bônus de 

subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por 

subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de 

aquisição de controle; e (iv) fixar as condições da emissão, inclusive preço e prazo de 

integralização.  

 

§3º - A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.  

 

Art. 6º - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e a 

cada ação corresponderá o direito a um voto nas deliberações dos acionistas.  

 

§1º - A propriedade das ações nominativas será registrada pela inscrição do nome do 

acionista no livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia e a transferência 

das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de Transferência de Ações 

Nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário”. 
 
(ii) Aprovar a alteração do artigo 13, §1º e §2º, do Estatuto Social da Companhia, 

conforme a proposta da administração, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 13 (...) 

§1º - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 2 Conselheiros 

Independentes – ou 20% (vinte por cento) de seus membros, o que for maior –, como 

definido no Regulamento de listagem do segmento especial de negociação de valores 

mobiliários da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
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(“BM&FBOVESPA”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado” e “Regulamento de 

Listagem do Novo Mercado”, respectivamente), e declarados como tais na ata da 

Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerados como independentes os 

conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei nº 

6.404/76.  

 

§2º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo 

acima resultar número fracionado de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento 

para o número imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo 

Mercado”.  
 

(iii)  Consolidar o Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar nos termos da 

minuta que constitui o ‘Anexo I’ da presente ata. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a 

presente ata na forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, § 1º da LSA, que após 

lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 

 

ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Sr. Marcos Kassardjian; Secretário da Mesa: Sr. Thiago 

Henrique Alves. Acionistas: Edgar Rafael Safdié 

 
 

Fraiburgo, 12 de agosto de 2019 

 

 

Mesa: 

 

 

 

Marcos Kassardjian 

Presidente 

 Thiago Henrique Alves 

Secretário da Mesa 

Acionistas: 
 
 
 

Edgar Rafael Safdié   

  


