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FATO RELEVANTE
STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (“Companhia”), vem
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 1º de abril de 2022, naquela data a
Acionista Controladora da Companhia, a ST e Filhos Participações Societárias Ltda.,
celebrou com o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) o “Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), estabelecendo, dentre outras
avenças, e cumpridas as condições precedentes estabelecidas entre as partes, a aquisição,
pela Acionista Controladora da Companhia, da totalidade das ações ordinárias nominativas
de emissão da Companhia de titularidade do BNDESPAR, que representam 10,26% do total
de ações da Companhia.
Em 14 de abril de 2022, cumpridas as condições precedentes mencionadas, a Acionista
Controladora concretizou a aquisição das ações de titularidade do BNDESPAR, passando a
ser titular de 99,68% do total das ações ordinárias nominativas representativas do capital
social da Companhia.
Ato subsequente, em 20 de abril de 2022, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, onde restou aprovado por acionistas detentores de 100% do capital social da
Companhia o cancelamento do seu registro de companhia aberta perante a CVM
Em virtude do aumento de participação relevante da Acionista Controladora e do pedido de
cancelamento de registro de companhia aberta, em 10 de maio de 2022 a Companhia e a
Acionista Controladora protocolaram perante a CVM Pedido de Unificação e de Dispensa de
Oferta Pública de Aquisição de Ações por Aumento de Participação e Cancelamento de
Registro de Companhia Aberta, conjuntamente com o Pedido de Cancelamento de Registro
de Companhia Aberta (“Pedido de Cancelamento de Registro e Dispensa de OPA”), que
ainda se encontra em análise com a Autarquia.
Nesse ínterim, após inicialmente ter informado que não possuía interesse em alienar suas
ações, a única acionista minoritária da Companhia, a Augustín & Cia Ltda. (“Augustín”),
aceitou alienar as ações de emissão da Companhia que até então eram de sua titularidade e
representavam 0,32% do total das ações de emissão da Companhia, para a Acionista
Controlada e nas mesmas condições praticadas na aquisição das ações de titularidade do
BNDESPAR. Assim, em 30 de junho de 2022 a Acionista Controladora concretizou a
aquisição da totalidade das ações de titularidade da Augustín, passando a se tornar a única
acionista da Companhia.
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A Companhia manterá os acionistas e o mercado informados acerca dos andamentos
relevantes relacionados aos assuntos aqui tratados.

Não-Me-Toque/RS, 14 de julho de 2022.
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