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POMI FRUTAS S.A. (em recuperação judicial) 

Companhia Aberta  

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50  

NIRE nº 42.300.010.456  

 

COMPANHIA ABERTA 

  

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGOE) DE 29 DE ABRIL 

DE 2021 

  

Prezados Senhores,  

  

A Administração da POMI FRUTAS S.A. (“Pomi Frutas” ou “Companhia”) submete à apreciação de seus 

acionistas sua proposta sobre as matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária a ser 

realizada em 29 de abril de 2021, nos termos abaixo propostos.  

  

Todas as informações e os documentos referidos nesta proposta e previstos no artigo 9, inciso III, e 

parágrafo 1
o
, inciso II; artigo 10, e artigo 12, todos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), encontram-se à disposição dos acionistas na 

sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.pomifrutas.combr/) e nos sites 

da CVM e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), bem 

como foram contemplados nos Anexos I a IV da presente proposta.  

  

O Anexo I se refere ao Anexo 9-1-II da ICVM 481 - Destinação do Lucro Líquido do Exercício.   

  

O Anexo II, elaborado na forma preconizada pelo item 10 do Formulário de Referência, nos termos da 

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), registra os 

comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia e tem por objetivo fornecer 

aos acionistas uma análise global dos negócios da Companhia.  

  

O Anexo III, contendo as informações referentes aos membros do Conselho de Administração, foi 

elaborado na forma preconizada nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência.  

  

O Anexo IV, referente à remuneração dos Administradores, foi elaborado em conformidade ao item 13 do 

Formulário de Referência, constando a proposta de remuneração dos membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria para o exercício de o seu item D.  

 

O Anexo V, referente ao primeiro aditamento ao instrumento particular de outorga de opções de compra 

de ações, retificando a clausula 3, alterando no texto, de o “MAIOR” valor, para o “MENOR” valor. 
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A. CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E O 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

  

As demonstrações financeiras e o relatório da Administração da Companhia foram elaborados pela 

Diretoria, auditados pelos Auditores Independentes e aprovados pelo Conselho de Administração, e estão 

disponíveis no website da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da 

Companhia (www.pomifrutas.com.br).  

  

B. DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO  

  

O lucro líquido da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, foi de R$ 2.179 mil. 

Desta forma, em conformidade ao disposto no artigo 189 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei nº 6.404”), e com o que consta das demonstrações financeiras da Companhia, 

não há destinação de lucros tendo em vista o saldo de prejuízos acumulados.  

 

C. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

COMPANHIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

 

Propor a manutenção do limite global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria da Companhia, nos seguintes termos: (i) remuneração anual global dos membros da Diretoria no 

valor de até  R$ 1.454.545,45 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos); (ii) remuneração anual global dos membros do Conselho de 

Administração da Companhia, em até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

 

D. PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA 

DE AÇOES. 

 

Propor a alteração da clausula 3, alterando a opção de valor de “MAIOR”, para “MENOR” valor entre as 

opções. 

 

 

 

 

 

 

 Edgar Rafael Safdie 

Presidente do Conselho de Administração  
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ANEXO I  

  

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (Art. 9º da ICVM 

481)  

  

As informações constantes do Anexo 9-1-II de que trata a ICVM 481 serão submetidas à apreciação e 

deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2020.  

 

ANEXO 9-1-II DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO  

  

1. Informar o lucro líquido do exercício.  

2020 (R$ mil)  

2.179 

 

  

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos 

antecipados e juros sobre capital próprio já declarados.  

  

Dividendo Obrigatório  2020 (R$ mil)  

Montante global  -  

Valor por ação (em reais)  -  

  

A Companhia não declarou ou pagou dividendos antecipados, nem juros sobre capital próprio durante o 

exercício de 2020, em função do saldo de prejuízo acumulado apurado nos exercícios anteriores  

  

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído.  

  

2020 (%)  

-  

 

  

A Companhia não distribuiu lucro líquido durante o exercício de 2020, em função do prejuízo acumulado 
apurado nos exercícios anteriores.  

  

4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de 

exercícios anteriores.  

  

A Companhia não distribuiu dividendos com base em lucro de exercícios anteriores.  

  

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:  
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a.  O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada 

espécie e classe.  

  

 

  2020   

(R$ mil)  

Por Ação   2019 (R$ 

mil)  

Por Ação   20118 (R$ 

mil)  

Por Ação 

Dividendo  -  -  -  -  -  -  

JCP (bruto)  -  -  -  -  -  -  

JCP (líquido)  -  -  -  -  -  -  

  

A Companhia não irá distribuir dividendos, em função dos prejuízos acumulados apurados durante os 
exercícios anteriores e pela necessidade de reforçar seu capital de giro.  

  

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio.  

  

Não aplicável, tendo em vista o prejuízo apurado nos exercícios anteriores.  

  

c. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio.  

  

Não aplicável, tendo em vista o prejuízo apurado nos exercícios anteriores.  

  

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para 

identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento.  

  

Não aplicável, tendo em vista que não foram declarados dividendos.  

  

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros 

apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.  

  

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados.  

  

2020 (R$ mil)  

-  

 

  

Não aplicável, tendo em vista que não houve declaração de dividendos ou juros sobre o capital próprio 
com base em resultados apurados nos exercícios anteriores.  

  

a. Informar a data dos respectivos pagamentos.  

  

Não aplicável, tendo em vista que não houve pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, em 
razão do prejuízo apurado nos exercícios anteriores.  
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7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:  

  

a. Lucro líquido do exercício e dos 2 (dois) exercícios anteriores.  

  

2020 (R$ mil)  2019 (R$ mil)                            2018 (R$ mil)                           

                  2.179     597    (7.505) 

  

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 2 (dois) exercícios anteriores.  

  

-  2019 (R$ mil)  2018 (R$ mil)      

Dividendo  --  -  -  

JCP (Bruto)  -  -  -  

  

Não aplicável, tendo em vista que não houve pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, em 
razão do prejuízo apurado nos exercícios anteriores.  

  

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal.  

  

a. Identificar o montante destinado à reserva legal.  

  

2020 (R$ mil)  

-  

 

  

Não aplicável, em razão do prejuízo apurado nos exercícios anteriores.  

  

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal.  

  

Não aplicável.  

  

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos.  

  

a.  Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos.  

  

A Companhia não possui ações preferenciais, sendo seu capital social representado exclusivamente por 

ações ordinárias.  

 

 b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou 

mínimos.  

  

O lucro auferido não permite a distribuição de dividendos tendo em vista os prejuízos acumulados 

apurados em exercícios anteriores e à necessidade de fortalecimento do capital de giro. 
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b. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa.  

  

Não aplicável.  

  

c. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe 

de ações preferenciais.  

  

 

Não aplicável.  

  

d. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de 

cada classe.  

  

Não aplicável.  

  

10. Em relação ao dividendo obrigatório.  

  

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto.  

  

Não há previsão de dividendo obrigatório no estatuto social da Companhia.  

  

b. Informar se ele está sendo pago integralmente.  

  

Não aplicável.  

  

c. Informar o montante eventualmente retido.  

  

Não aplicável.  

  

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia.  

  

a. Informar o montante da retenção.  

  

Não aplicável.  

  

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, 

inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa 

positivos.  

  

Não aplicável.  

  

c. Justificar a retenção dos dividendos.  

  

Não aplicável.  
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12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências.  

  

a. Identificar o montante destinado à reserva.  

  

Não houve destinação de resultado para reserva de contingências.  

  

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa.  

  

Não aplicável.  

  

c. Explicar porque a perda foi considerada provável.  

  

Não aplicável.  

  

d. Justificar a constituição da reserva.  

  

Não aplicável.  

  

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.  

  

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar.  

  

Não aplicável. 

  

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva.  

  

Não aplicável.  

  

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias.  

  

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva.  

 

De acordo com o artigo 32 do estatuto social da companhia dos resultados verificados no exercício, após 

as deduções previstas em lei e após a dedução, observadas as restrições legais, de até 10% (dez por 

cento) a título de participação dos administradores, será dada a seguinte destinação: 

 

(i) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do 

capital social; 

 

(ii) quando necessária importância quantificada e devidamente justificada pelos administradores, para a 

formação de Reservas para Contingências, na forma da legislação; 
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(iii) 30% (trinta por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 

6.404/76, para distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, 

imputados aos dividendos; 

 

(iv) retenção de lucros, na forma da legislação; e 

 

(v) o saldo que se verificar, depois das deduções acima, será distribuído aos Acionistas na forma de 

dividendos. 

 

§1º -Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração 

apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância 

do disposto neste Estatuto e na Lei. 

 

§2º -Os dividendos não reclamados em 03 (três) anos prescrevem em favor da Companhia. 

 

§3º -Da participação dos lucros atribuída aos administradores, somente será distribuída nos exercícios em 

que forem distribuídos aos acionistas dividendos e/ou juros sobre o capital, e será pago 15 (quinze) dias 

após ter sido creditado aos acionistas os dividendos e/ou juros sobre o capital. 

  

b. Identificar o montante destinado a reserva.  

  

Não houve destinação. 

 
Descrever como o montante foi calculado.  
  

Não aplicável.  

  

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital.  

  

a. Identificar o montante da retenção.  

  

Não houve retenção de lucros prevista em orçamento de capital. 

  

b. Fornecer cópia do orçamento de capital.  

  

Não há orçamento de capital.   

  

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais.  

  

a. Informar o montante destinado a reserva.  

  

Não houve destinação à reserva de incentivos fiscais. 

  

b. Explicar a natureza da destinação.  

  

Não aplicável.  

 

 

 



 

 9 

 

ANEXO II  

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES  

(Item 10 do Anexo 24 à ICVM 480)  

  

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais   

 

Neste ano tivemos uma safra de frutas com calibres menores, ou seja, maiores em tamanho, em relação 

ao ano de 2019. 

 

Tal condição não foi exclusiva da Companhia, o mercado como um todo apresentou‐se de forma similar. 

O que surpreendeu foi o rendimento por hectare nas variedades de gala e fuji, onde a gala não 

apresentou rendimento equivalente ao ano de 2019, diferentemente do que foi verificado no setor. Por 

outro lado, o rendimento do mercado para a variedade fuji ficou abaixo da expectativa diferente do que 

experimentamos em nossos pomares. 

 

Safra 2019/2020  

Em relação à safra 2019 e 2020, diante de uma nova dinâmica na condução dos pomares, os resultados de 

produção no campo resultaram em uma safra de melhores condições da fruta no que tange à qualidade.   

 

 

 

Comercialização Mercado Interno  

 

A receita líquida ao longo do ano de 2020 foi de R$12,742 milhões, em comparação com o ano de 2019 

(R$9,545 milhões) com crescimento superior a 33%. Todavia, o volume total de fruta faturado até 

dezembro deste ano foi de 5.022 toneladas enquanto o volume total até dezembro de 2019 foi de 4.570 

toneladas, portanto com crescimento de 9,8%. O preço médio praticado em 2020 foi de R$ 2,97 por kg, 

enquanto em 2019 o preço médio praticado foi de R$ 1,85 por kg, um aumento superior a 60% nos preços 

em relação ao ano anterior. 

 

O Lucro Líquido do atual exercício foi R$ 2.159 mil, frente a R$ 597 mil de Lucro Líquido em 2019, um 

crescimento de 261% em relação a igual período de 2019. 

 

 

Resultados Financeiros  

 

 

A Companhia encerrou o exercício com resultado financeiro equilibrado favorecido pelo resultado de suas 

operações, reforçando seu capital de giro e possibilitando o custeio da safra. 
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b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:  

  

i. Hipóteses de resgate  

  

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além daquelas legalmente previstas.  

  

ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate  

  

Não aplicável.  

  

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  

  

A Companhia encontra-se hoje com capacidade de financiamento de seu ciclo operacional, graças aos 

resultados obtidos nos dois últimos exercícios. 

Para o ano de 2021, com uma anunciada safra bem superior à de 2020, os resultados dependerão 

basicamente da estratégia que cada produtor adotar no escoamento de seus estoques. 

Os preços praticados pelo mercado neste início de ano já apontam para uma redução em relação aos 

preços realizados em 2019.  

 

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes 

utilizadas  

  

A antecipação de recebíveis e captações de recursos junto aos acionistas foram as principais fontes de 

financiamento para o capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes realizados pela 

Companhia.  

  

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que 

pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez   

  

A Companhia espera utilizar financiamentos junto a instituições financeiras para obter linhas de crédito 

para capital de giro e investimentos em ativos não circulantes.  

  

Pode-se ainda recorrer a mútuos com partes relacionadas para a obtenção de empréstimos, com base em 

contratos sujeitos a juros de mercado, no intuito de cobrir eventuais deficiências de liquidez.  

 

  

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:  

  

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes  

 

A Companhia terminou o ano de 2020 com um endividamento financeiro total de R$ 41.102 mil. 

  

O quadro abaixo apresenta a composição de empréstimos e financiamentos dos exercícios de 2020, 2019.  
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ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras  

Não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras.  

  

iii. Grau de subordinação entre as dívidas  

Todas as operações descritas nos itens acima são celebradas mediante a outorga de garantias reais.  

  

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e 

contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos 

valores mobiliários e à alienação de controle societário  

 

Financiamentos PESA

Controladora Consolidado

Circulante Circulante

Pomi Frutas S/A Garantias Taxa Anual

Venci 

mento

Financia 

mento CTN Líquido Líquido

Financia 

mento CTN Líquido Líquido

Instituições Financeiras Contrato Final 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/19

BRADESCO 2000/80 Imóveis IGPM+ 4,57% 2020 -           -           -           744           -           -            -           744          

BRDE 2.1163301-8 - PESA Imóveis IGPM + 3% 2020 -           -           -           783           -           -            -           783          

BRDE 10771 Finame - PESA Imóveis IGPM + 3% 2020 -           -           -           4              -           -            -           4              

BRDE 10378 Finame - PESA Imóveis IGPM + 3% 2020 -           -           -           4              -           -            -           4              

BANCO DO BRASIL -BESC CRPH-91 Imóveis IGPM+ 4,57% 2022 863          -           863           -           863           863           -           

BANCO DO BRASIL - BESC 549700242 Imóveis IGPM+ 4,57% 2022 -           -           -           695           -            695           -           

BRDE 7691 - PESA Imóveis IGPM + 3% 2020 -           -           -           -           -           -            -           549          

TOTAL CIRCULANTE 863          -           863           1.535        1.558        -            1.558        2.084       

Financiamentos PESA

Controladora Consolidado

Não circulante Não circulante

Pomi Frutas S/A Garantias Taxa Anual

Venci 

mento

Financia 

mento CTN Líquido Líquido

Financia 

mento CTN Líquido Líquido

Instituições Financeiras Contrato Final 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/19

BANCO DO BRASIL -BESC CRPH-91 Imóveis IGPM+ 4,57% 2022 9.825       9.219        606           2.311        9.825        9.219         606           2.311       

BANCO BRASIL - BESC S/A  CRPH 72 Imóveis IGPM + 3% 2025 -           -           -           44            -           -            -           44            

BANCO DO BRASIL - BESC 549700242 Imóveis IGPM+ 4,57% 2022 -           -           -           -           12.787      11.068       1.719        2.568       

BRDE 10.988/13615-02 - PESA Imóveis IGPM + 3% 2022 -           -           -           -           6.732        4.822         1.910        1.475       

BRDE 10989/13615-01 - PESA Imóveis IGPM + 3% 2022 -           -           -           -           9.803        7.017         2.786        2.130       

TOTAL NÃO CIRCULANTE 9.825       9.219        606           2.355        39.147      32.126       7.021        8.528       

Financiamentos PESA - RJ

Controladora Consolidado

Não circulante Não circulante

Pomi Frutas S/A Garantias Taxa Anual

Venci 

mento

Financia 

mento CTN Líquido Líquido

Financia 

mento CTN Líquido Líquido

Instituições Financeiras Contrato Final 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/20 31/dez/19

BANCO DO BRASIL -BESC CRPH-91 - RJ Imóveis IGPM+ 4,57% 2022 288          -           288           276           288           -            288           276          

BANCO BRASIL - BESC S/A  CRPH 72 - RJ Imóveis IGPM + 3% 2025 -           -           -           7              -           -            -           7              

BANCO DO BRASIL - BESC 549700242 - RJImóveis IGPM+ 4,57% 2022 -           -           -           -           109           -            109           219          

TOTAL NÃO CIRCULANTE - RJ 288          -           288           283           397           -            397           502          
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Os contratos de financiamento da Companhia possuem cláusulas usuais para operações desta natureza, 

incluindo restrições para alienação de controle e índices financeiros.  

 

  

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados  

  

No ramo de atividade agrícola, basicamente, os investimentos/linhas de crédito tem uma destinação 

específica e por vezes pontual, portanto, sua liberação fica condicionada à comprovação de sua 

destinação.  

  

• Custeio – Direcionado principalmente à aquisição de insumos agrícolas.  

• Aumento da capacidade de armazenagem – Linha específica para ampliação e reforma de 

câmaras frigoríficas.  

• Frota – Destinada exclusivamente a aquisição de tratores e pulverizadores.  

• Capital de Giro – Manutenção do fluxo de caixa.  

  

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras  

  

A seguir, a Companhia apresenta os dados consolidados das demonstrações de resultados encerrados em 

31 de dezembro de, 2020 e 2019.  
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nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Venda de mercadorias 570             615             12.464        8.781          

Venda de serviços -              2                 461             1.058          

Receita bruta 26 570            617            12.925       9.839         

Devoluções e abatimentos (1)               -              (119)            (149)            

Impostos (16)              (16)              (64)              (145)            

Deduções 26 (17)             (16)             (183)           (294)           

RECEITA LÍQUIDA 553            601            12.742       9.545         

Custo das mercadorias e serviços (1.151)        (575)           (6.927)        (6.754)        

LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO 26 (598)           26              5.815         2.791         

Despesas gerais e administrativas 27 (3.972)         (4.798)         (4.112)         (4.917)         

Despesas comerciais e de distribuição - (614)            (303)            (621)            (504)            

Resultado de equivalência patrimonial 12 5.204          5.348          -              -              

Despesas extraordinárias - -              (50)              -              (50)              

Outras receitas (despesas) 28 (71)              (2.042)         228             603             

Receitas e despesas operacionais líquidas 547            (1.845)        (4.505)        (4.868)        

Despesas financeiras 29 (2.866)         (2.533)         (11.986)       (11.264)       

Receitas financeiras 29 5.076          4.949          12.474        13.598        

Resultado financeiro líquido 29 2.210         2.416         488            2.334         

LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL 2.159         597            1.798         257            

IR e CS Diferidos -              -              361             340             

LUCRO DO EXERCÍCIO 2.159         597            2.159         597            

Por Ação 1,0789        0,2983        1,0789        0,2983        

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Valores expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado

QUADRO 2

POMI FRUTAS S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 5 49                 78                 1.729            142               Fornecedores 14 615               1.146            305               310               

Clientes 6 -               -               -               -               Fornecedores RJ 14 3.353            3.353            3.995            3.995            

Estoques 7 2.688            2.284            2.688            2.304            Empréstimos e financiamentos 15 2.159            2.159            35.001          33.723          

Tributos a recuperar 8 -               -               44                 25                 Empréstimos e financiamentos - RJ 15 4.800            4.800            18.219          18.219          

Adiantamentos 9 394               420               394               420               Financiamentos PESA 16 863               1.535            1.558            2.084            

Despesas de exercícios seguintes - 99                 -               98                 -               Salários e encargos sociais 17 797               1.204            806               1.212            

Salários e encargos sociais - Parcelamento 18 68                 71                 68                 71                 

Total do ativo circulante 3.230           2.782           4.953           2.891           Salários e encargos sociais - RJ 18 6.625            6.018            6.811            6.204            

Obrigações tributárias - 122               112               1.053            1.042            

NÃO CIRCULANTE Obrigações tributárias - Parcelamento 19 163               165               163               165               

Adiantamentos de clientes - 33                 101               34                 101               

Depósitos judiciais 10 129               118               1.059            1.047            Partes relacionadas 20 40.091          33.574          1.911            1.375            

Tributos a recuperar 8 1.880            1.937            2.026            2.084            Partes relacionadas - RJ 20 2.979            2.979            3.045            3.045            

Alienação de bens do imobilizado 11 1                  1                  2                  2                  Outras obrigações 21 829               1.501            1.001            1.673            

Outras contas a receber - -               -               1                  1                  Outras obrigações  - RJ 21 5.063            5.063            9.094            9.094            

Investimentos 12 2.511            1                  -               -               

Imobilizado 13 920               1.217            25.640          26.599          Total do passivo circulante 68.560         63.781         83.064         82.313         

Intangível - -               1                  3                  8                  

NÃO CIRCULANTE

Total do ativo não circulante 5.441           3.275           28.731         29.741         

Financiamentos PESA 16 606               2.355            7.021            8.528            

Financiamentos PESA  - RJ 16 288               283               397               502               

Salários e encargos sociais - Parcelamento 18 39                 114               39                 114               

Obrigações tributárias - Parcelamento 19 614               448               614               448               

Tributos diferidos sobre reavaliação - -               -               3.848            4.209            

Provisão para contingências 22 1.225            1.201            1.362            1.338            

Provisão para preço mínimo de ações 23 3.152            3.152            3.152            3.152            

Provisão para perdas em investimentos 12 -               2.695            -               -               

Total do passivo não circulante 5.924           10.248         16.433         18.291         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social 24.1 142.813        142.813        142.813        142.813        

Prejuízos acumulados - (208.626)       (210.785)       (208.626)       (210.785)       

Total passivo descoberto (65.813)        (67.972)        (65.813)        (67.972)        

TOTAL DO ATIVO 8.671           6.057           33.684         32.632         TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.671           6.057           33.684         32.632         

Consolidado

QUADRO 1

POMI FRUTAS S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Controladora Consolidado Controladora
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Comentários sobre a Demonstração de Resultado  

  

Os comentários abaixo são adicionais àqueles constantes dos itens 10.1, “a” a “c” acima.   

 

 
 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

 

Clientes  

 

A composição dos saldos a receber de clientes por idade de vencimento está demonstrada a 
seguir: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Cirulante

    Caixa -              1                 -              3                 

    Banco conta movimento 38                77                38                115              

    Aplicação Financeira 11                - 1.691           24                

49                78                1.729           142              

Controladora Consolidado

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Duplicatas a receber 323              323              788              788              

Provisão para crédito de liquidação 

duvidosa (323)             (323)             (788)             (788)             

-                  -                  -                  -                  

Controladora Consolidado
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A composição dos saldos a receber de clientes por idade de vencimento está demonstrada a 

seguir: 

 
 

 

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir: 
 

 
 

A provisão para crédito de liquidação duvidosa é a melhor estimativa que a Companhia possui, sendo 

considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas com clientes. As contas a 

receber são baixadas contra a provisão para devedores duvidosos após todos os meios de cobrança 

terem se esgotado e a possibilidade de recuperação dos valores a receber ser considerada remota. 

Dessa forma, a Companhia considera como “provável perda” os títulos vencidos acima de 90 dias. 

 

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

A vencer -              -              -              -              

Vencidas

Até 30 dias -              -              -              -              

31 a 60 dias -              -              -              -              

61 a 90 dias -              -              -              -              

91 a 180 dias -              -              -              -              

a mais de 180 dias 323              323              788              788              

323              323              788              788              

Controladora Consolidado

31/12/2020 31/dez/19 31/12/2020 31/dez/19

Saldo inicial (323)             (323)             (788)             (788)             

Adições -              -              -              -              

Recuperações -              -              -              -              

(323) (323) (788) (788)

Controladora Consolidado
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Estoques  

 

 

Os estoques de mercadorias e materiais de consumo, incluindo a safra de maçãs próprias em formação, 

estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, formação ou produção. A apuração do CPV mensal 

tem como premissa básica considerar que nos primeiros seis meses do ano toda a fruta industrial, passa 

a receber somente o custo de pomar (custo agrícola) por ser uma fruta de descarte, não contendo 

nenhum valor de armazenagem, classificação e embalagem agregado em seu custo. 

 
Tributos a recuperar  

 

 

Os montantes de PIS e COFINS a compensar são decorrentes de créditos pela compra de insumos, 

acumulados em razão da isenção destes tributos nas atividades operacionais da Companhia. Amparada 

no artigo 16, inciso II da Lei nº 11.116/05, a Companhia realiza compensações junto à Secretaria da 

Receita Federal. 

 

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Produtos em formação (safra da maçã) 1.811           1.673           1.811           1.673           

Material consumo e reposição 947              681              947              701              

Maças próprias -              -              -                  -                  

(-) Provisão para perda estoque (70)              (70)              (70)              (70)              

2.688 2.284 2.688 2.304

Controladora Consolidado

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Circulante

   Cofins -              -              14                -              

   IRPJ -              -              18                16                

   CSLL -              -              9                 9                 

   Pis -              -              3                 -              

-              -              44                25                

Não Circulante

   Cofins 1.709           1.755           1.856           1.901           

   Pis 503              524              531              551              

   (-) Provisão para glosas (332)             (342)             (361)             (368)             

1.880 1.937 2.026 2.084

Controladora Consolidado
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Adiantamentos  

 

 
 

 
A abertura dos valores a receber está demonstrada a seguir: 

 
 

 
 

 

 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia revisou a expectativa de realização desses ativos e optou por 

constituir provisão para perdas nos montantes de R$1.799 na controladora e R$3.698 no consolidado, 

uma vez que, esses ativos estão vinculados a credores da Companhia que foram inclusos em seu plano 

de recuperação judicial. Assim, a possibilidade de realização de tais ativos por eventual encontro de 

contas com os passivos devidos a esses credores passou a ser remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Adiantamento a fornecedores 3.913           3.934           3.919           3.941           

Adiantamento de férias 2                 10                2                 10                

Adiantamento a funcionários 26                33                26                33                

Provisão para perdas (3.547)          (3.557)          (3.553)          (3.564)          

394              420              394              420              

Controladora Consolidado

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Não Circulante

Área de 336,14 hectares 1.800           1.800           3.700           3.700           

Provisão para perdas (1.799)          (1.799)          (3.698)          (3.698)          

1                 1                 2                 2                 

Controladora Consolidado
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Imobilizado 

 
Controladora 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa anual de Líquido

depreciação Depreciação

Descrição  em % Custo acumulada 31/dez/20 31/dez/19

Imobilizado Próprio em Operação -

Benfeitorias 2% a 10% 1.282         (1.129)        153           249           

Máquinas e Equipamentos 0,32% a 25% 4.078         (3.411)        667           830           

Veículos e Tratores 0,48% 573           (565)          8              34             

Móveis e Utensílios 0,85% a 20% 519           (501)          18             31             

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros -

Vestiário/Banheiros Vacaria 1,48% 38             (13)            25             24             

Reavaliações -

Terrenos - 48             -               48             48             

Culturas Permanentes 5 a 8% 4              (3)             1              1              

6.542         (5.622)        920           1.217         
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Consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa anual de Líquido

depreciação Depreciação

Descrição  em % Custo acumulada 31/dez/20 31/dez/19

Imobilizado Próprio em Operação

Terrenos - 64             -               64             64             

Edificações 1% a 6% 15.508       (9.077)        6.431         6.254         

Benfeitorias 1% a 10% 2.068         (1.554)        514           743           

Culturas Permanentes 5% a 8% 3.379         (2.840)        539           326           

Maquinas e Equipamentos 1% a 20% 17.487       (14.125)      3.362         3.501         

Veículos e Tratores 3% a 8% 870           (839)          31             37             

Móveis e Utensílios 1% a 10% 887           (834)          53             54             

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros -

Vestiário/Banheiros Vacaria 1,48% 38             (13)            25             25             

Imobilizações em andamento

Florestas em formação - -               -               -               114           

Reavaliações -

Terrenos - 1.169         -               1.169         48             

Edificações e Benfeitorias 1% a 3% 4.751         (3.389)        1.362         -               

Culturas Permanentes 5 a 8% 4              (3)             1              1              

Ajuste Patrimonial

Terrenos - 262           (815)          (553)          568           

Edificações 2% a 8% 628           (355)          273           1.561         

Benfeitorias 1% a 5% 1              (1)             -               -               

Maquinas e Equipamentos 1% a 9% 9.685         (6.891)        2.794         3.438         

Câmaras Frigoríficas 3% 17.111       (7.576)        9.535         9.833         

Veículos e Tratores 4 a 7% 136           (105)          31             27             

Móveis e Utensílios 4% a 8% 64             (55)            9              5              

74.112       (48.472)      25.640       26.599       
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Partes Relacionadas  

 

 

 

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro 2020, bem como as transações que 

influenciaram o resultado do exercício relativo às operações com Partes Relacionadas decorrem, 

substancialmente, de transações entre a Companhia e sua Controlada, as quais foram realizadas em 

condições usuais de mercado para os respectivos tipos de operações e condições especificas, 

considerando os volumes das operações e prazos de pagamentos. 

 

(a) Pomifrai Fruticultura S.A. 

 

A Companhia realiza operações com a Controlada Pomifrai Fruticultura S.A. com a finalidade de 

viabilizar suas operações. Nessas operações, não há cobrança de encargos financeiros sobre o saldo, 

bem como, não foi firmado prazo para liquidação dessas obrigações. Referidas movimentações são 

eliminadas para fins de consolidação. 

 

(b) Débitos com acionistas e Partes relacionadas – R.J  

 

Ao longo dos exercícios de 2016 e 2017, foram celebrados contratos de mútuo com o acionista 

controlador. Referidos débitos são atualizados com juros equivalente a 100% (cem por cento) do CDI 

(Certificado de Deposito Interbancário). 

 

 

 

 

 

 

 

Controladora

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Circulante

   Pomifrai Fruticultura S.A. (a) 39.408         32.908         -                  -                  

   Débitos com acionistas 683              666              1.911           1.375           

40.091         33.574         1.911           1.375           

Circulante - RJ

   Partes Relacionadas RJ (b) 2.979           2.979           3.045           3.045           

2.979           2.979           3.045           3.045           

Controladora Consolidado
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Remuneração dos administradores 

 

De acordo com a lei das Sociedades por ações, contemplando as modificações nas práticas contábeis 

introduzidas pela lei nº11.638/07, e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos 

acionistas em Assembleia Geral fixar o montante global da remuneração anual dos administradores. 

 

A remuneração global dos Administradores (diretores e conselheiros) no exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2020 soma R$ 1.246.138, e está em conformidade com o limite anual aprovado no 

estatuto social da Companhia bem como na Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 

2020. 

 

 

Programa de retenção de profissionais e executivos 

 

A companhia aprovou um Plano de Opção de Compra de Ações em Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 11 de julho de 2019 que tem por objetivo assegurar a retenção de profissionais e 

executivos. 

 

O estatuto social da companhia prevê, em seu art. 5º, parágrafo 2º, item (ii) a possibilidade de outorga 

de opção de compra de ações, dentro do limite de capital autorizado, nos termos do referido Plano, e o 

os profissionais e executivos considerados no referido plano foram considerados elegíveis em 

deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de junho de 2019. 

 

O referido plano oferece a possibilidade de compra de até 200.000 ações ordinárias, escriturais e sem 

valor nominal, mediante a emissão de novas ações dentro do limite do capital social da companhia. 

 

O exercício da opção apresenta os seguintes prazos:  

 

Período de exercício Volume de aquisição 

1º período após o primeiro aniversário 50% 

2º período após o segundo aniversário 25% 

3º período após o terceiro aniversário 25% 

 

O preço de exercício da opção será o maior valor entre as seguintes opções: (i) o valor de  

R$ 5,10 por ação, corrigido pela taxa CDI a partir da data da aprovação do plano até a data da outorga 

da opção; ou (ii) preço médio ponderado por volume, das ações da mesma espécie registrado nos 60 

pregões anteriores à data de outorga da opção. 

 

O pagamento do preço de exercício será pago à Companhia, em parcela única, com recursos próprios do 

beneficiário, no prazo de 5 dias úteis após o registro das respectivas ações em nome do beneficiário. 
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Obrigações em Contingência  

  
 

 

 

 A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos oriundos do curso normal das operações, 

os quais envolvem questões trabalhistas, cíveis e tributárias. 

 

 
Contingencias Trabalhistas 
 
As provisões para contingências foram constituídas para registro de perdas consideradas como 

prováveis em processos administrativos e judiciais, por valor julgado suficiente pela administração, 

segundo a avaliação dos assessores jurídicos. A seguir, demonstramos a abertura dos saldos: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controladora Consolidado

31/dez/20 31/dez/19 31/dez/20 31/dez/19

Contingências tributárias 691              691              691              691              

Contingências cíveis 528              489              665              626              

Contingências trabalhistas 6                 21                6                 21                

1.225           1.201           1.362           1.338           

Contingências Trabalhistas Controladora Consolidado

Saldo em 31/12/19 21                21                

Constituição -              -              

Reversões (15)              (15)              

Saldo em 31/12/20 6                 6                 
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Contingencias Cíveis 

 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a controladora é parte em 25 ações cíveis (17 possíveis, 3 remotas, 5 

provável). 

 

Contingências Tributárias 
 

Controladora 
 Consolidado 

     Saldo em 31/12/19 
 

              691  
 

              691  

Constituição 
 

                  -  
 

                  -  

Reversões 
 

                  -  
 

                  -  

     Saldo em 31/12/20 
 

              691  
 

              691  

      

Em 31 de dezembro de 2020 a abertura das contingências por natureza e probabilidade de perda, 

estavam assim apresentadas: 

 

 

 
 

a) Resultados das operações do emissor, em especial:  

 Conforme mencionado anteriormente, sem acréscimos. 

 

Inflação  

  

Contingências Cíveis Controladora Consolidado

Saldo em 31/12/19 489              626              

Constituição 39                39                

Reversões -                  -                  

Saldo em 31/12/20 528              665              

Controladora Consolidado

Provável Possível Remoto Provável Possível Remoto

Tributárias         691      2.635             -         691      2.635             - 

Cíveis 528        441        11.197   665        447        11.199   

Trabalhistas 6           57         -            6           57         -            

1.225     3.133     11.197   1.362     3.139     11.199   
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O desempenho financeiro da Companhia pode ser afetado pela inflação, uma vez que possui uma 
expressiva parcela dos custos (insumos) e despesas operacionais denominadas em reais e que são  
 
reajustados pela inflação. Junto à oscilação do preço de seu principal produto – a maçã – o resultado 
financeiro da Companhia pode ser afetado, tendo em vista reajustes de custos e despesas em reais em 
relação ao preço médio da maçã na qual a Companhia consegue executar suas vendas e exportações.  
  

Taxa de Juros  

  

O resultado das nossas operações também está exposto às variações das taxas de juros. Contratamos 
empréstimos e financiamentos incorridos em reais, os quais são em sua maioria reajustados com base 
na TJLP, IGPM e CDI. Além disso, as taxas de juros praticadas em operações de crédito ao consumidor 
no mercado financeiro brasileiro nos afetam indiretamente, na medida em que reduções podem levar 
ao aumento do consumo privado e ao aumento do consumo de nossos produtos. Por outro lado, 
aumentos nas taxas de juros podem levar à redução da atividade de consumo, afetando também 
indiretamente a venda de nossos produtos.  
 
  
Taxa de Câmbio  

  

Não há fatores de exposição significativa à taxa cambial.   
   

 

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras  

  

a) Introdução ou alienação de segmento operacional  

  

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional  

  

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária  

  

Não houve qualquer constituição, aquisição ou alienação de participação societária relevante  

  

c) Eventos ou operações não usuais  

  

 O acúmulo de obrigações pendentes, diante de uma expectativa de produção muito inferior, em vista 

da redução da área de pomares, levou à necessidade de recorrer à proteção da Lei com o objetivo de 

preservação da atividade e, no dia 25 de janeiro de 2018 a Companhia ingressou com Pedido de 

Recuperação Judicial, que teve seu deferimento na mesma data. 

 

 

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor  

  

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis   

 

Pronunciamentos novos ou revisados aplicadas pela primeira vez em 2017 
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A Companhia entende que as alterações e revisões de normas emitidas pelo IASB e CPC, com efeito, a 

partir de 1º. de janeiro de 2017 não produziram impactos significativos em suas demonstrações 

financeiras. 

Normas emitidas, mas ainda não vigentes em 31 de dezembro de 2017 

As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonstrações 

financeiras da Companhia, estão abaixo representadas. A Companhia pretende adotar essas normas, se 

aplicável quando entrarem em vigência 

 Alterações à IFRS 2 Classificação e mensuração de transações com pagamentos 

baseados em ações (Vigência a partir de 01/01/2018) 

 

O IASB emitiu alterações à IFRS 2 Pagamentos baseados em ações. As alterações estão em vigor para 

períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018, sendo permitida a adoção antecipada. A 

Companhia entende que as alterações não produzirão impactos significativos em suas demonstrações 

financeiras. 

 

 IFRS 9 / CPC 48 Instrumentos Financeiros (Vigência a partir de 01/01/2018) 

 

Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros (CPC 48 – 

Instrumentos Financeiros), que substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne os três aspectos do projeto de 

contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável 

do ativo e contabilização de hedge. A IFRS 9 está em vigor para períodos anuais com início a partir de 1º 

de janeiro de 2018, sendo permitida sua aplicação antecipada. Em geral, a Companhia não prevê 

nenhum impacto significativo na adoção desta norma. 

 

 

 IFRS 15 / CPC 47 Receitas de contratos com clientes (Vigência a partir de 01/01/2018) 

 

 

 

A IFRS 15 (CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente) foi emitida em maio de 2014, alterada em abril de 

2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de 

contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é reconhecida por um valor que reflete a 

contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para 

um cliente. A Companhia atua no cultivo e comercialização de maças, cujos produtos agrícolas são 

vendidos a terceiros, configurando-se como uma única obrigação de desempenho. A Companhia 

entende que a adoção da IFRS 15 não deverá ter impacto em sua receita e resultado, uma vez que 

espera que o reconhecimento de receita ocorra no momento em que o controle do bem é transferido 

para o cliente, geralmente por ocasião da entrega dos bens. 
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 IFRS 16 / CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil (Vigência a partir de 

01/01/2019) 

 

A IFRS 16 (CPC - 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil), emitida em janeiro de 2016 

estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de 

arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único 

modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros segundo a 

IAS 17. 

 

A IFRS 16 entra em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019. O arrendatário pode 

optar pela adoção da norma utilizando a retrospectiva completa ou uma abordagem modificada da 

retrospectiva. As provisões transitórias da norma permitem determinadas isenções. 

 

A Companhia avaliou de forma preliminar e entende que a norma pode gerar impactos em suas 

demonstrações financeiras. A avaliação quantitativa do efeito potencial da IFRS 16 nas suas 

demonstrações financeiras será realizada durante o ano de 2018. 

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da 

Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido (passivo a descoberto) 

divulgado pela Companhia.  

 

 
b) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor  

  

Ressalva  

Não se aplica 

 

10.5 - Políticas contábeis críticas  

  

A Administração da Companhia entende que após os recentes ajustes, conforme já mencionado, não há 

políticas contábeis críticas.   

 

10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de eficiência e 

deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor  

  

Na opinião da Diretoria da Companhia, as demonstrações financeiras consolidadas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira consolidada da 
Renar em 31 de dezembro de 2017, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de 
caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil.  
  

a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para 

corrigi-las  
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A Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar a 
elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório, todavia manifesta-se no sentido que continuar 
a aprimorar seus controles  
  
A Companhia engajou-se para adequação aos CPCs aplicáveis, que demandaram trabalhos/pareceres de 
empresa externa e qualificada.  
 
 

b) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor 

independente  

  

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira consolidada da Renar em 31 de dezembro de 
2017, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
  

10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios  

  

a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados  

 

Não se aplica 

 

b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação 

divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição   

  

Não   

  

c) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação 

divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição  

  

Não  

  

d) Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios  

  

Não aplicável  

    

10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras  

  

a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

  

i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos  

  

Não há.  

  



 

 29 

ii. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, 

indicando respectivos passivos  

  

Não há.  

  

iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços  

  

Não há.  

  

iv. Contratos de construção não terminada  

  

Não há.  

  

v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos  

  

Não há.  

  

b). Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras  

  

Não há.  

    

10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras  

  

Não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.  

  

a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, 

as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor  

  

Não há.  

  

b) Natureza e o propósito da operação  

  

Não há.  

  

c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em 

decorrência da operação  

  

Não há.  

 

10.10 - Plano de negócios  

  

a) investimentos, incluindo:  
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i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos  

  

Não há.  

  

ii. Fontes de financiamento dos investimentos  

  

Não há.  

  

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos  

 

 Em outras reuniões do Conselho de Administração, foi aprovada a alienação pontual de outros ativos 

imobiliários da Companhia. A alienação de tais bens teve por finalidade a redução do passivo da 

companhia e foi refletida nas demonstrações financeiras que se seguiram à aprovação dos planos de 

desmobilização e alienação de ativos. 

 

b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos 

que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor  

  

Não aplicável.  

  

c) Novos produtos e serviços, indicando:  

  

i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas   

  

Não aplicável.  

  

ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços  

  

Não aplicável.  

  

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados  

  

Não aplicável.  

  

iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços  

  

Não aplicável.  

 

 

10.11 - Outros fatores com influência relevante  
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Além do quanto incluído nos demais itens desta Seção 10, não há outros fatores relevantes que 

influenciaram o desempenho operacional da Companhia  

 

 

 

 

 ANEXO III 

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 (Itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM 480) 

  

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, 
indicar, em forma de tabela: 

 

 

12.6. Composição e Experiência Profissional dos Candidatos ao Conselho de Administração 
Indicados pela Administração da Companhia 

Edgar Rafael Safdie, Durante 30 anos de sua extensa carreira profissional atuou nas áreas 

administrativas / compliance, gestão de recursos no Banco Cidade durante 10 anos, respondendo pelas 

Diretorias dessas áreas. Também liderou vários projetos de investimentos do Banco em áreas de 

tecnologia não só relacionados às atividades do banco como também em outros setores de atividade 

originou e gerenciou o investimento na Net Trade SA, um provedor de serviços de corretagem on-line. 

Atuou durante 4 anos como Vice Presidente do Conselho de Administração do Banque Safdie – Suiça 

onde acumulou sólidos conhecimentos das boas práticas de gestão em entidades do sistema financeiro 

fortemente regulado. 
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Rogério Pereira de Oliveira: atuou como consultor financeiro e investidor por mais de 10 (dez) anos em 

project finance na SMBC - Sumitomo Banking Corporation, corporate finance na KPMG Corporate 

Finance, e administração de recursos com foco em distressed assets, particularmente no setor agrícola. 

Atualmente, como consultor financeiro, participa de comitês de investimentos ligados a Family Offices e 

Trusts na América Latina, além de administrar um veículo de investimentos com ênfase em small caps, 

com foco particular no agribusiness, e presta consultoria em fusões & aquisições e reestruturação 

financeira para pequenos e médios negócios. 

 

Doris Beatriz Franca Wilhelm: Mestre em Finanças Internacionais pela University of Westminster of 

London em 1996, Bacharel em Economia e Pós-Graduação em Economia Industrial pela UFRGS em 1979 

e 1983, cursos de extensão em International Global Finance and Development Economies pela London 

School of Economics em 1994. Conselheira Certificada pelo IBGC em janeiro/16, com curso para 

Conselheiros do IBGC (24ª Edição), 2009. É membro titular do Conselho de Administração da Pomifrutas 

S.A. (set/17-abr/21), da Light S.A. (abr/19- dez/19) e da Eldorado Brasil S.A. (ago/17- jan/18); Presidente 

do Conselho Fiscal da CVC BRASIL Operadora e Agência de Viagens S.A. (abr/18- out/20); e titular do 

Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A. (abr/16- jul/20), da Azevedo Travassos S.A. (abr/17- abr/18); 

e da Renuka do Brasil S.A. (nov/16-dez/17); membro suplente do Conselho Fiscal da Terra Santa Agro 

S.A. (abr/18-abr/20), Viver S.A (abr/17- abr/19); e da BRF S.A (abr/17-abr/18); em entidades sem fins 

lucrativos foi membro titular do Conselho de Administração do IBGC (mar/16-mar-20); e Conselheira 

Fiscal Titular da Parceiros Voluntários (abr/19-abr/22). Carreira profissional desenvolvida em 

organizações de grande porte e de capital aberto, como executiva de relações com investidores: 

Diretora Estatutária da Fojas Taurus S.A. e da Paranapanema; Gerente de RI da Grendene S.A. (IPO); da 

COTEMINAS; da VCP S.A.(ADR III); da AMBEV/Antarctica (ADR II); e do Unibanco S.A. 

 

12.7 e 12.8. Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de 

remuneração  

  

Justificativa para o não preenchimento do quadro:  

  

Não aplicável, uma vez que a Companhia não conta com a existência de qualquer comitê estatutário.  

 

12.9 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 

administradores do emissor, controladas e controladores   

  

Não há.  

  

12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e 

controladas, controladores e outros  

 

 Não há.  
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ANEXO IV  

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES  

(Item 13 do Anexo 24 da Instrução CVM 480)  

  

Assumindo a aprovação das Propostas da Administração acima, as informações indicadas no item 13 do 

Formulário de Referência da Companhia para o ano corrente (2017) terão como base as seguintes:  

  

13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES  

 

13.1. Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da Diretoria não estatutária  

  

a) Objetivos da política ou prática de remuneração  

  

O estatuto social estabelece que do resultado verificado no exercício social encerrado, após as deduções 

previstas em lei e após a dedução, observadas as restrições legais, será destinado até 10% (dez por 

cento) a título de participação dos administradores.   

  

Em ata de assembleia geral ordinária, realizada em 29 de abril de 2020, foram fixados os valores da (i) 

remuneração anual global dos membros da Diretoria no valor de até em R$ 1.454.545,45 (um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos); e (ii) remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 

em até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

  

b) Composição da remuneração, indicando:  

  

i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles  

  

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta por remuneração fixa mensal, 

com o objetivo de reter conselheiros com conhecimento do segmento e de negócios para enriquecer as 

discussões estratégicas da Companhia, acompanhar e monitorar resultados, aconselhar na condução 

dos negócios e contribuir com sugestões de melhores práticas de mercado  

  

A remuneração dos membros da Diretoria é composta apenas por um valor global anual fixado pela 

assembleia geral. 

  

ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total  
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A remuneração do Conselho de Administração é composta primordialmente por um valor fixo mensal  

  

iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração  

  

 

Não há metodologia de cálculo e de reajuste para o valor remunerado aos membros de cada órgão.  

  

iv. Razões que justificam a composição da remuneração  

 

A remuneração estabelecida visa adequar as condições de contratação às condições econômico 

financeiras atuais da  Companhia. 

 

c). Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 

elemento da remuneração  

  

Não há.  

 

d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho  

  

Dentro da remuneração global anual aprovada, haverá espaço para bonificações de acordo com o 

desempenho operacional e financeiro da Companhia.  

 

e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e 

longo prazo   

 

A remuneração visa seguir os parâmetros de mercado para que permitam à empresa a contratação de 

profissionais adequados as suas necessidades.  Eventuais remunerações variáveis somente serão 

praticadas quando houver resultado mensurável que agregue valor para a empresa e após aprovação do 

Conselho de Administração. 

 

f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 

indiretos  

  

Não há.  

  

g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 

societário, tal como a alienação do controle societário do emissor  

  

Não há.  

 

13.2. Remuneração Total do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária 

 

(ano corrente – 2020)  
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Conselho de Administração  

Número de Membros             

Remuneração Fixa Anual (total)  

3 

  Salário ou Pro Labore           R$ 99.925  

  Benefícios Diretos ou Indiretos        0  

  Remuneração por Participação em Comitês    0  

  Outros               

Remuneração Variável (total)  

0  

  Bônus               0  

  Participação nos resultados         0  

  Remuneração por Participação em Reuniões    0  

  Comissões              0  

  Outros               0  

Benefícios Pós Emprego            não há  

Benefícios Motivados pela Cessação do exercício do cargo  não há  

Remuneração baseada em Ações   

  Valor               0  

  Total              

  

  

(ano corrente – 2020)  

Diretoria  

  0  

Número de Membros           

Remuneração Fixa Anual (total)  

  2 

  Salário ou Pro Labore           R$ 1.246.138 

  Benefícios Diretos ou Indiretos        0  

  Remuneração por Participação em Comitês    0  

  Outros             

Remuneração Variável (total)  

  0  

  Bônus               0  

  Participação nos resultados         0  

  Remuneração por Participação em Reuniões    0  

  Comissões              0  

  Outros               0  

Benefícios Pós Emprego            não há  

 

 

 

Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo  não há  

 

 

 

Remuneração baseada em Ações  
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  Valor              Não ha 

  Total                                     Não ha  

 

 

 

A remuneração a ser proposta para o exercício de 2021 mantem os limites máximos já aprovados 

anteriormente, sem qualquer atualização tanto para o Conselho de Administração quanto para a 

Administração da Companhia. 

 

13.3. Remuneração variável do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária 

  

Não há. 

     

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária  

  

Conforme ata da AGE do dia 11 de julho de 2019, foi aprovado o Plano de remuneração de ações para a 

Diretoria Estatutária. 

  

a) Termos e condições gerais   

 O presente Plano outorga a cada um dos Beneficiários o direito de adquirir certo número de ações 

ordinárias da Companhia (“Opção de Compra”, “Opção”, “Opções de Compra” ou “Opções”), por meio 

de subscrição ou de aquisição de ações existentes em tesouraria 

 

b). Principais objetivos do plano  

Permitir que seus administradores e/ou empregados adquiram ações da Companhia, observando-se as 

condições deste Plano, oferecendo-lhes a oportunidade de tornarem-se acionistas e se beneficiarem da 

valorização das ações da Companhia.. 

 

c) Forma como o plano contribui para esses objetivos  

O objetivo principal está voltado a retenção de seus principais executivos, particularmente, em 

momento adverso pelo qual a companhia atravessa. 

 

d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor  

 Se insere na na forma de premiação por atingimento de meta previamente definida em RCA. 

 

e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo  

Ele alinha os interesses dos administradores com uma outorga de curto, médio e longo prazo, conforme 

o plano de outorga, 50% no primeiro ano, 25% no segundo ano e 25% no terceiro ano. 

 

f) Número máximo de ações abrangidas  

200.000. 

 

g) Número máximo de opções a serem outorgadas  

200.000 

Formatada: Não Realce
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h) Condições de aquisição de ações  

Haverá um período de carência para o exercício da Opção de Compra (“Vesting Period”), durante o qual 

o Beneficiário deverá permanecer como administrador ou empregado na Companhia, para adquirir o 

direito de exercício da Opção de Compra outorgada (a “Opção Vestida” ou a “Opção Não Vestida”, 

conforme o caso). 

 

i) Critérios para fixação do prazo de exercício  

 

Vide item e 

 

j) Forma de liquidação  

O Beneficiário poderá exercer a Opção de Compra, no todo ou em parte, devendo especificar a 

quantidade das ações que deseja adquirir, por meio da Notificação do Exercício da Opção. 

 

k) Restrições à transferência das ações  

Não há.  

  

l) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do 

plano  

 O Beneficiário somente poderá exercer a Opção caso permaneça vinculado como administrador ou 

empregado da Companhia, ou de sociedade por ela controlada, durante todo o respectivo “Vesting 

Period” 

 

m) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de 

remuneração baseado em ações  

O desligamento do Beneficiário, por qualquer razão, implica, automaticamente, a renúncia e perda, pelo 

Beneficiário, de todos os direitos que lhe são conferidos por este Plano e pelo contrato de Opção que 

tenha celebrado no que se refere a cada Opção ainda não exercida 

  

13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por 

administradores e conselheiros fiscais - por órgão   

 

 

 

 (1) Data base: 31/12/2020      

  

13.6. - Remuneração baseada em ações do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária    

ÓRGÃO  
  

  

Ações
1
  

Ações  

Ordinárias  

Capital Total  

(%)  

Diretoria  816.494                      40,80 

Conselho de Administração    

Conselho Fiscal    

TOTAL    
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Não aplicável  

 

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de 

administração e da diretoria estatuária 

 

Não houve opção exercida 

 

13.8. Precificações das ações 

O preço de exercício da Opção de Compra (“Preço de Exercício”) será o menor entre as seguintes 

opções: (i) R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por ação ordinária, corrigido pela taxa CDI a partir da 

data da aprovação do presente Plano pela Assembleia Geral da Companhia até a data da outorga da 

Opção, ou (ii) preço médio, ponderado por volume, das ações da mesma espécie registrado nos 60 

(sessenta) pregões anteriores à data de outorga da Opção. 

 

13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8 - 

método de precificação do valor das ações e das opções  

  

Não há outras informações relevantes para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8.  

 

 

 

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do Conselho de 

Administração e aos Diretores Estatutários  

  

Nenhum plano de previdência é conferido aos Diretores ou membros do Conselho de Administração da 

Companhia.  

 

13.11. Remuneração individual máxima, mínima, média do Conselho de Administração, da Diretoria 

Estatutária e do Conselho Fiscal   

  

Relativamente à proposta da administração para o exercício social de 2020, o valor individual da 

remuneração dos Diretores será:  

 

Conselho de Administração  2020 (R$)  

Nº de membros  3 

Valor da maior remuneração(Reais)*  99.925,68 (ano)  

Valor da menor remuneração(Reais)*  99.925,68 (ano)  

Valor médio da remuneração (Reais)*  99.925,68 (ano)  

  

Formatada: Tipo de letra: Negrito
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Diretoria  2020 (R$)  

Nº de membros  2  

Valor da maior remuneração(Reais)*  474.307,50 (ano) 

Valor da menor remuneração (Reais)*  203.275,35 (ano) 

Valor médio da remuneração(Reais)*  338.791,43(ano) 

  

   

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição 

do cargo ou de aposentadoria  

  

Não há.  

    

13.13. - Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de 

cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração 

e da diretoria estatutária que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, 

conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto  

Não há.  

 

 

13.14. - Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do 

emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 

conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por 

exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados  

 

13.15. - Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de 

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, 

como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 

conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram 

atribuídos a tais indivíduos  

  

Não há.  

   

13.16. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes  

 Não há outras informações julgadas relevantes.  
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ANEXO V 

 

 

 

STOCK OPTION PLAN 

 

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA 

 

 

1. OBJETIVOS DO PLANO 

 

1.1. O presente Plano de Opção de Compra de Ações da RENAR MAÇÃS S.A. (“Companhia”), 

instituído nos termos do art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/76 (“Plano”), tem como objetivo permitir 

que seus administradores e/ou empregados adquiram ações da Companhia, observando-se as 

condições deste Plano, oferecendo-lhes a oportunidade de tornarem-se acionistas e se beneficiarem 

da valorização das ações da Companhia. 

 

2. BENEFICIÁRIOS DO PLANO 

 

2.1. São elegíveis para participar do Plano os administradores e/ou empregados da Companhia 

devidamente nomeados pelo Conselho de Administração, que estejam investidos no cargo na data 

de aprovação do presente Plano (“Beneficiários”). 

 

3. OPÇÃO DE COMPRA 

 

3.1. O presente Plano outorga a cada um dos Beneficiários o direito de adquirir certo número 

de ações ordinárias da Companhia (“Opção de Compra”, “Opção”, “Opções de Compra” ou “Opções”), 

por meio de subscrição ou de aquisição de ações existentes em tesouraria, conforme o caso, de 

acordo com os prazos e condições previstos nas cláusulas abaixo. 
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3.1.1. As ações adquiridas pelos Beneficiários, por meio do exercício da Opção de Compra, 

nos termos do presente Plano terão os mesmos direitos das demais ações ordinárias 

de emissão da Companhia.  

 

4. AÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO 

 

4.1. Este Plano limita-se ao total de 220.000 (duzentas e vinte mil) de ações ordinárias (pós 

grupamento) de emissão da Companhia, observado o disposto no item 15.2 em relação a eventuais 

desdobramentos e grupamentos de ações. 

 

4.2. Cada Beneficiário terá o direito de adquirir individualmente certo número de ações 

ordinárias de emissão da Companhia, de acordo com o cargo ocupado (“Ações Individuais”), nos 

termos e condições definidos neste Plano e previamente aprovados pelo Conselho de 

Administração. Caberá ao Conselho de Administração definir a quantidade de ações a ser adquirida 

individualmente por cada Beneficiário. 

 

4.3. O Conselho de Administração da Companhia deverá determinar, para cada Beneficiário que 

exerça a Opção de Compra, se: (i) as ações a serem adquiridas pelo Beneficiário serão emitidas pela 

Companhia por meio de aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado; ou (ii) serão 

oferecidas ações existentes em tesouraria. 

 

4.4. Os acionistas não terão direito de preferência em relação ao exercício das Opções, nos 

termos do disposto artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.). 

 

4.5. A outorga de Opções nos termos deste Plano será realizada mediante a celebração de 

contrato de Opção entre a Companhia e cada Beneficiário, o qual deverá especificar, dentre outras 

condições, a quantidade de ações objeto da outorga, as metas para aquisição do direito ao exercício 

da Opção, etc. 

 

4.6. As Opções outorgadas nos termos deste Plano, bem como o seu exercício pelos 

Beneficiários não têm nenhuma relação nem estão vinculados à remuneração fixa ou a eventual 

participação nos lucros dos Beneficiários. 

 

5. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO 

 

5.1. O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual terá 

amplos poderes para tomar todas as medidas relativas ao Plano, dentro das condições aqui 
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estabelecidas e na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, 

incluindo (i) a solução de dúvidas de interpretação do Plano; e (ii) a emissão de novas ações dentro 

do limite do capital autorizado ou a autorização para alienação de ações em tesouraria, para 

permitir o exercício da Opção de Compra pelos Beneficiários. 

 

6. PRAZO DE CARÊNCIA (“VESTING”) E EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA 

 

6.1. Haverá um período de carência para o exercício da Opção de Compra (“Vesting Period”), 

durante o qual o Beneficiário deverá permanecer como administrador ou empregado na 

Companhia, para adquirir o direito de exercício da Opção de Compra outorgada (a “Opção Vestida” 

ou a “Opção Não Vestida”, conforme o caso). 

 

6.2. O “Vesting Period” para exercício da Opção de Compra será dividido em 3 (três) parcelas a 

contar da sua outorga ao Beneficiário, da seguinte forma: 

 

(i) Observados o cronograma e as condições para exercício da Opção de Compra, o 

Beneficiário poderá exercer sua Opção para adquirir 50% (cinquenta por cento) 

das ações objeto após o primeiro aniversário da Opção (primeiro período de 

exercício); 

(ii) Observados o cronograma e as condições para exercício da Opção de Compra, o 

Beneficiário poderá exercer sua Opção para adquirir 25% (vinte e cinco por cento) 

das ações objeto após o segundo aniversário da Opção (segundo período de 

exercício); e 

(iii) Observados o cronograma e as condições para exercício da Opção de Compra, o 

Beneficiário poderá exercer sua Opção para adquirir 25% (vinte e cinco por cento) 

das ações objeto após o terceiro aniversário da Opção (terceiro período de 

exercício); 

 

6.3. Cumpridas as exigências previstas nesta Cláusula, as demais disposições deste Plano, bem 

como as condições previstas no respectivo contrato de Opção, o Beneficiário terá direito ao 

exercício de sua Opção de Compra, isto é, à subscrição de novas ações ou à compra de ações em 

tesouraria, conforme os termos do contrato de Opção, devendo, para tanto, comunicar 

formalmente, nos termos do item 9, abaixo, a Companhia acerca de sua intenção. 

 

 

7. EXERCÍCIO ANTECIPADO 
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7.1. Poderá ser exercida antecipadamente a Opção de Compra, Vestida ou Não Vestida, em 

relação à totalidade das Ações Individuais, na hipótese de Alienação de Controle da Companhia, 

conforme definido abaixo, a terceiros (“Evento de Liquidez”). 

 

7.1.1. Para os fins de interpretação deste Plano, “Alienação de Controle” terá o mesmo 

significado que lhe é atribuído no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), 

observado o disposto no item 7.2 abaixo. 

 

7.2. Não será considerado Evento de Liquidez uma transferência de ações de emissão da 

Companhia pelos acionistas controladores a sociedades nas quais conjuntamente possuam, no 

mínimo, a maioria absoluta do capital social. 

 

8. PREÇO PELA OUTORGA DA OPÇÃO DE COMPRA DAS AÇÕES  

 

8.1. O preço para outorga de cada Opção de Compra será de R$ 0,01 (um centavo de real) por 

ação ordinária objeto, devendo referido valor ser ajustado nos casos de grupamento ou 

desdobramento de ações, o mesmo ocorrendo com relação à quantidade de ações objeto da Opção 

de Compra. 

 

9. EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA 

 

9.1. O preço de exercício da Opção de Compra (“Preço de Exercício”) será o menor maior entre 

as seguintes opções: (i) R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por ação ordinária, corrigido pela taxa 

CDI a partir da data da aprovação do presente Plano pela Assembleia Geral da Companhia até a data 

da outorga da Opção, ou (ii) preço médio, ponderado por volume, das ações da mesma espécie 

registrado nos 60 (sessenta) pregões anteriores à data de outorga da Opção. 

 

9.2.  Observado o disposto neste Plano, verificando-se o decurso do “Vesting Period” 

previsto acima, a Opção de Compra poderá ser exercida pelo Beneficiário, no prazo de 3 (três) 

meses contados do término do respectivo “Vesting Period” (“Prazo de Exercício”), mediante o envio 

de notificação pelo Beneficiário à Companhia, informando sua intenção de exercer a Opção de 

Compra outorgada (“Notificação do Exercício da Opção”), pelo preço e condições mencionados nos 

itens anteriores. 

 

9.3. O Beneficiário poderá exercer a Opção de Compra, no todo ou em parte, devendo 

especificar a quantidade das ações que deseja adquirir, por meio da Notificação do Exercício da 

Opção. 
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9.4. O exercício da Opção de Compra em relação a apenas parte das ações implica a renúncia do 

Beneficiário ao exercício da Opção de Compra no tocante ao restante das ações da respectiva Opção 

Vestida, permanecendo íntegro o direito ao exercício das Opções Não Vestidas. 

 

9.5. O não exercício da Opção de Compra dentro do Prazo de Exercício estabelecido acima 

implica a perda do direito outorgado para a respectiva Opção Vestida, sem direito a qualquer 

indenização, permanecendo íntegro, no entanto, o direito ao exercício das Opções Não Vestidas. 

 

9.6. O Beneficiário somente poderá exercer a Opção caso permaneça vinculado como 

administrador ou empregado da Companhia, ou de sociedade por ela controlada, durante todo o 

respectivo “Vesting Period”, observadas as seguintes exceções: 

 

(i) Na hipótese de desligamento do Beneficiário em razão de sua aposentadoria, tal 

Beneficiário poderá exercer a Opção de Compra da totalidade das ações cujo “Vesting 

Period” ainda não tenha sido concluído; 

 

(ii) Na hipótese de morte do Beneficiário durante a vigência do contrato de Opção, o(s) 

herdeiro(s) de tal Beneficiário poderá(ão) exercer a Opção de Compra para adquirir a 

totalidade das ações cujo “Vesting Period” ainda não tenha sido concluído. 

 

10. PAGAMENTO DAS AÇÕES SUBSCRITAS OU ADQUIRIDAS 

 

10.1. O Preço de Exercício da Opção de Compra deverá ser pago à vista, em moeda corrente 

nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da Notificação do 

Exercício da Opção pela Companhia, em conta corrente a ser indicada pela Companhia. 

 

11. PERMANÊNCIA NO CARGO 

 

11.1. Nenhuma disposição do presente Plano ou do contrato de Opção confere aos Beneficiários 

quaisquer direitos relativos à garantia de permanência nos cargos da Companhia nem interferirá, 

de qualquer modo, no direito da Companhia de, a qualquer tempo, rescindir o contrato de trabalho 

do empregado e/ou interromper o mandato do administrador. 
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12. DESLIGAMENTO DA COMPANHIA 

 

12.1. Cada contrato de Opção deverá prever a rescisão automática, independentemente de 

qualquer comunicação entre o Beneficiário e a Companhia, na hipótese de desligamento do 

Beneficiário, por qualquer razão, devendo ser observadas, no entanto, as regras previstas nos itens 

a seguir. 

 

12.2. O desligamento do Beneficiário, por qualquer razão, implica, automaticamente, a renúncia 

e perda, pelo Beneficiário, de todos os direitos que lhe são conferidos por este Plano e pelo contrato 

de Opção que tenha celebrado no que se refere a cada Opção ainda não exercida. Observado o 

disposto no item 9.6, as ações já detidas pelo Beneficiário em razão do exercício de uma Opção 

serão adquiridas pela Companhia, mediante pagamento do preço de venda conforme detalhado 

abaixo:  

 

(i) Desligamento Voluntário: na hipótese de desligamento formalizado por vontade 

exclusiva do Beneficiário, o preço de venda corresponderá ao valor das ações 

corrigido pelo IPCA desde a data de exercício de cada Opção até a data do efetivo 

desligamento. 

 

(ii) Desligamento sem justa causa: na hipótese de desligamento do Beneficiário 

formalizado pela Companhia sem justa causa, o preço de venda corresponderá ao 

valor das ações corrigido pelo IPCA desde a data de exercício de cada Opção até a 

data do efetivo desligamento.  Caso ocorra um Evento de Liquidez após a 

aprovação deste Plano e antes do desligamento, o preço de venda passará a 

corresponder ao valor no Evento de Liquidez, corrigido pelo IPCA desde a data do 

respectivo evento até a data do efetivo desligamento. 

 

(iii) Desligamento com justa causa: na hipótese de desligamento do Beneficiário 

formalizado pela Companhia com justa causa, o preço de venda corresponderá ao 

preço do exercício efetivamente convertido pelo Beneficiário sem nenhum ajuste 

ou correção. 

 

13. TAG ALONG E DRAG ALONG 

 

13.1. Direito de Tag Along: Observado o disposto no contrato de Opção, o Beneficiário terá o 

direito de solicitar que as suas ações sejam incluídas proporcionalmente em eventual Alienação de 
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Controle, pelo mesmo preço por ação e nos mesmos termos e condições da respectiva Alienação de 

Controle (“Direito de Venda Conjunta”). 

 

13.2. Direito de Drag Along: Observado o disposto no contrato de Opção, os acionistas 

controladores terão o direito de exigir que as ações detidas pelos Beneficiários sejam integralmente 

incluídas em eventual Alienação de Controle, pelo mesmo preço por ação e nos mesmos termos e 

condições da respectiva Alienação de Controle (“Obrigação de Venda Conjunta”). 

 

14. VIGÊNCIA DO PLANO E DAS OPÇÕES 

 

14.1. O presente Plano entrará em vigor na data de aprovação pela Assembleia Geral da 

Companhia e vigorará até o exercício ou caducidade da totalidade das Opções de Compra.  

 

14.2. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste Plano, as Opções outorgadas extinguir-

se-ão automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: (i) 

mediante o seu exercício integral; (ii) mediante o distrato do respectivo contrato de Opção; (iii) 

após o decurso do prazo de vigência da respectiva Opção; ou (iv) se a Companhia for dissolvida, 

liquidada ou tiver a sua falência decretada por qualquer motivo. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A outorga de Opção de Compra prevista no presente Plano não impede a Companhia de 

realizar operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação, fusão e 

cisão ou de qualquer outra natureza. O Conselho de Administração da Companhia e as sociedades 

envolvidas em tais operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas 

que decidirem por equidade: (a) a substituição das ações objeto das Opções de Compra por ações, 

quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da Companhia; (b) a 

antecipação da aquisição do direito ao exercício das Opções de Compra, de forma a assegurar a 

inclusão das ações correspondentes na operação em questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro da 

quantia a que o Beneficiário faria jus nos termos do Plano. 

 

15.2. Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação deste Plano 

venham a ser alterados como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou 

conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores 

mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Conselho de Administração realizar o ajuste 

correspondente no número, espécie e classe das ações objeto das Opções outorgadas e seu 

respectivo preço de exercício, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. 
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15.3. O presente Plano poderá ser modificado ou extinto a qualquer momento, a critério 

exclusivo dos acionistas da Companhia, ressalvados eventuais direitos já adquiridos ao tempo de 

sua modificação ou rescisão, ainda que não exercidos, pelos beneficiários nos termos no presente 

Plano.  

 

15.4. O presente Plano poderá ser integralmente revisto no caso de eventuais alterações 

significativas da regulamentação das sociedades por ações, das companhias abertas, das normas de 

Listagem do Novo Mercado e da BM&FBOVESPA, da legislação trabalhista e/ou dos efeitos fiscais de 

um plano de outorga de opção de compra. 

 

15.5. Os Beneficiários não poderão ceder os direitos e obrigações contidos aqui, no todo ou em 

parte, a nenhum título. 

 

15.6. Se qualquer disposição deste Plano for considerada nula, inexequível, inválida ou 

inoperante, nenhuma outra disposição será consequentemente afetada. Da mesma forma, todas as 

demais disposições deste Plano deverão permanecer válidas e exequíveis como se tal disposição 

nula, inexequível, inválida ou inoperante não fosse parte deste Plano.  

 

15.7. As obrigações assumidas pela Companhia e pelos Beneficiários estão sujeitas à execução 

específica nos termos dos artigos 461 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, servindo o 

presente Plano como título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II, do mesmo diploma 

legal. As partes expressamente reconhecem que o simples pagamento de indenização não constitui 

compensação suficiente por qualquer violação contratual nos termos do presente Plano, ficando 

obrigadas a continuar a cumprir com as obrigações assumidas. 

 

 

Fraiburgo (SC), 26 de junho de 2019. 

 

  

_____________________________ 

Edgar Rafael Safdie 

Presidente do Conselho 

______________________________ 

Thiago Henrique Alves 

Secretário 

 

 


