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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.

A Companhia tomou conhecimento de que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de

Fraiburgo/SC proferiu, nesta data, decisão decretando a falência da Companhia e de sua
controlada Pomifrai Fruticultura S/A – em recuperação judicial, no âmbito do Processo nº
0300188-72.2018.8.24.0024 (“Processo de Recuperação Judicial” e “Decisão”).
2.

De qualquer modo, a Companhia destaca que, na forma da Lei nº 11.101/2005, a

Decisão não é definitiva e está sujeita a recursos, sendo certo que adotará tempestivamente
as medidas cabíveis no âmbito do Processo de Recuperação Judicial.
3.

A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados

e atualizados sobre o tema, bem como sobre quaisquer outros atos ou fatos relacionados
que possam influir nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral.
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, 18 de fevereiro de 2020.
Marcos Kassardjian
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
POMI FRUTAS S/A (“Company”) pursuant to the provisions set forth in the article 157,
paragraph 4, of Law No. 6,404/76, and pursuant CVM Instruction No. 358/02, hereby
informs its shareholders and the market in general that:
1.
On the date hereof, the Company was informed that the 1st Civil Court of the City of
Fraiburgo/SC declared the bankruptcy of the Company and its controlled company Pomifrai
Fruticultura S/A – under judicial recovery, in connection with lawsuit No. 030018872.2018.8.24.0024 (“Judicial Recovery Process” and “Decision”).

2.
In any event, the Company asserts that, pursuant to Law No. 11,101/05, the Decision
is not final and is subject to appeal, and that the Company will promptly adopt the
appropriate lawful remedies under the Judicial Recovery Process.
3.
The Company reaffirms its commitment to keep the market duly informed about any
unfolding related to its activities and the matters addressed in this material fact.
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, February 18, 2020.
Marcos Kassardjian
Investor Relations Officer

