
Fraiburgo, 21 de maio de 2018 

 

À 

B3 – Brasil, Bolsa, Balcão 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários 

de Renda Variável 

 

A/C:  Dra. Ana Lucia da Costa Pereira                 

 

c.c.  

 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários  

 

A/C: Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas 

Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o 

Mercado e Intermediários 

                                               

 

Ref.: Ofício 1033/2018-SAE – Prestador de serviços de escrituração de ações 

(reproduzido abaixo) 

 

“14 de maio de 2018 

1.033/2018-SAE 

  

  

POMI FRUTAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

At. Sr. Luís Antônio López Quintañs 

Diretor de Relações com Investidores 

  

Ref.: Prestador de serviços de escrituração de ações 

  

Prezado Senhor, 

  

Considerando informação recebida do Banco Itaú Unibanco S.A. que, por conta de 

rescisão contratual, deixará de prestar os serviços a acionistas dessa empresa a partir 

de 30/05/2018, solicitamos informar, até 21/05/2018, as providências que tomarão 

para que tais serviços aos acionistas não deixem de ter continuidade.” 

 



Prezada Dra. Ana Lucia, 

 

Fazemos referência ao Ofício 1033/2018-SAE (“Ofício”) enviado à Pomi Frutas 

S.A. (doravante “Pomi Frutas” ou “Companhia”) em razão de “informação recebida do 

Banco Itaú Unibanco S.A. que, por conta de rescisão contratual, deixará de prestar os 

serviços a acionistas dessa empresa a partir de 30/05/2018”, com solicitação de 

informação, até o dia 21/05/2018, das providências a serem tomadas pela Companhia 

“para que tais serviços aos acionistas não deixem de ter continuidade”. 

 

Em atenção à solicitação formulada no Ofício, a Companhia esclarece que está 

em contato direto com os setores competentes da B3 para alinhar solução que atenda 

aos interesses de seus acionistas e seja igualmente aprovada pela B3.  

 

Nesse sentido, no último dia 17 de maio, a Diretoria da Companhia se reuniu 

com diversos representantes da B3, dentre os quais as Sras. Ana Lucia da 

Costa  Pereira, Maiara Madureira Mendes e Patricia Pellini, a fim de (i) transmitir aos 

representantes da B3 as gravíssimas dificuldades financeiras enfrentadas pela 

Companhia (atualmente em processo de recuperação judicial) – o que motivou 

inclusive a rescisão do contrato de prestação de serviços pela Itaú Unibanco, atual 

escriturador das ações da Pomi Frutas –,  bem como (ii) discutir possíveis alternativas 

“para que tais serviços aos acionistas não deixem de ter continuidade” (contratação de 

novo prestador de serviços, prestação do serviço por funcionários da própria 

Companhia, dentre outras). 

 

Considerando que a rescisão do contrato com o Itaú Unibanco somente terá 

eficácia a partir do próximo dia 30 de maio, a Diretoria da Companhia e os 

representantes da B3 acordaram que voltariam a conversar, antes da referida data, no 

sentido de alinhar a melhor forma de prosseguimento das atividades. 

 

Tão logo sejam definidos os próximos passos, a Companhia se compromete a 

comunicar formalmente a B3 e a CVM, em seguimento à presente correspondência. 

 

Certos de sua compreensão, subscrevemo-nos e ficamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 



________________________________ 

Luís Antônio López Quintañs 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 


