
POMI FRUTAS S/A Em Recuperação Judicial 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 
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ATA DE REUNIÃO Nº 04/21 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021 

 

 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de junho de 2021, às 10:30 hs, realizada através de vídeo 

conferência. 

 

2. CONVOCAÇÃO: convocação  de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

em 23 de junho de 2021 por e-mail, decorrente do recebimento de Notificação de Exercício 

de Opção de dois executivos participantes do Plano datado em 21 de junho de 2021, 

conforme previsto no Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Ações 

referente ao primeiro e segundo períodos de exercício. 

 

3. MESA: Presidente: Sr. Edgar Rafael Safdié e Secretária: Sra. Doris Wilhelm. 

 

4. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia.  

 

5. ORDEM DO DIA: deliberação sobre os seguintes temas:  

 
(I) Autorização do aumento de capital decorrente de Notificação de Exercício de Opções 

de Compra de Ações de Emissão da Companhia, de dois executivos participantes do 
Plano; 

(II) Ratificação da troca dos auditores dando cumprimento às exigências do agente 
regulador; 

(III) Atualização orçamentária e operacional do exercício. 
 
6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração (I) após  análise 
e discussão, aprovaram, por unanimidade, o aumento de capital total de 52.500 (cinquenta 
e duas mil e quinhentas ações) ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da 
Companhia, ao preço de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por ação, corrigido pela taxa 
CDI a partir da data da aprovação do Plano Opções de Compra de Ações pela Assembleia, até 
a data da Outorga. O presente aumento de capital, está dentro do limite de capital autorizado 
do art. 5o parágrafo 1o do Estatuto Social da Companhia e por atender os termos previstos 
no Plano  de Opções de Compra de Ações da Companhia, aprovado em AGE de 11 de junho 
de 2019, com o devido ajuste realizado na AGOE de 29  de abril de 2021, e não concede 
direito de preferência aos demais acionistas; (II) ratificaram, por unanimidade, a troca dos 
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auditores, sendo que o atual, foi devidamente atualizado no Formulário de Referência da 
Companhia, disponibilizado no sistema empresas net da CVM em 31 de maio de 2021, que  
passou a ser a empresa Grant Thornton Auditores Independentes, a contar de 01/04/2021, 
tendo em vista que a empresa de auditoria EVOLUÇÃO AUDITORES INDEPENDENTES S.S 
LTDA que prestou serviços até 31/03/2021, foi incorporada pela empresa de auditoria 
Verdus Auditores Independentes; (III)  foram atualizados sobre os números do orçamento 
e das operações para o atual exercício. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de 

Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 

assinada. Assinaturas: Mesa: Edgar Rafael Safdié - Presidente; Doris Wilhelm - Secretária. 

Conselheiros presentes Rogério Pereira de Oliveira.  

 

Certificado: certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho 

de Administração. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Edgar Rafael Safdié 

(Presidente da Mesa e do Conselho) 

_______________________________ 

Doris Wilhelm  

(Secretária da Mesa e Conselheira) 

 

 

 

 

_______________________________ 

Rogério Pereira de Oliveira 

(Conselheiro) 
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