Federação apresenta emenda e nova assembleia de credores da Promilk é marcada
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A Fetraf-RS apresentou proposta de emenda ao Plano de Recuperação Judicial da Promilk na
Assembleia de Credores realizada nesta terça-feira (25), em Estrela. Diante da manifestação
da Federação e demais credores, foi suspensa a atividade e remarcada nova assembleia para
o dia 19 de outubro deste ano. O objetivo é ter mais tempo para a construção de uma proposta
conjunta entre produtores e a Laticínios, a ser apresentada na nova data.

A Fetraf defendeu o pagamento integral aos produtores de leite, com a proposta de quitação de
50% dos valores, conforme o cronograma abaixo, e com a condição de que uma nova
assembleia seja convocada no prazo máximo de dois anos, para debater o pagamento do
restante.

Quando 50% do valor corresponder:

Até R$ 500: pagamento em única parcela, até 2016

De R$ 500 a R$ 1000: pagamento em até dois anos

De R$ 1000 a R$ 5000: pagamento em até cinco anos

De R$ 5000 a R$ 1000: pagamento em até 7 anos

Acima de R$ 10000: pagamento em até 10 anos

A Federação defendeu ainda, que caso a Promilk receba os valores em haver da LBR, estes
sejam direcionados, integralmente, para o pagamento aos produtores de leite. Outra sugestão
levantada foi a venda do posto de combustível da Laticínios, em Estrela, para a quitação dos
agricultores com até R$ 500 a receber da empresa.
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A Promilk, através da sua direção, presente no ato, manifestou abertura ao diálogo e
comprometimento em negociar uma proposta alternativa de pagamento aos credores.

No dia 19 de outubro, as três classes de credores que incluem os Quirografários, Trabalhistas
e de Garantia Real, retornam para a Assembleia, a qual deverá deliberar sobre o plano de
recuperação judicial.

Informações: Fetraf RS
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