MANUAL DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E DE NEGOCIAÇÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS DA STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

O Conselho de Administração da Stara S.A. – Indústria de Implementos Agrícolas, no uso de suas
atribuições, na forma como estabelece o seu Estatuto Social e de acordo com o disposto nos artigos 15 e
16 da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, deliberou, em reunião realizada em 28
de julho de 2016, a aprovação do presente Manual Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de
Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, estipulando os procedimentos a serem observados a
esse respeito, quais sejam:
I.

DEFINIÇÕES

Os termos e definições a seguir elencados, quando utilizados neste Manual, terão o seguinte significado:
Acionista Controlador é o acionista ou grupo de acionistas vinculado por acordo de acionistas ou sob
controle comum, que exerça o poder de controle da Companhia.
Administradores são os Diretores, os membros do Conselho de Administração, os membros do Conselho
Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados ou que venham a serem
criados pela Companhia, suas coligadas ou controladas, por disposição estatutária.
Ato ou Fato Relevante possui a definição descrita no item 4.4 deste Manual.
Bolsa de Valores consiste nas bolsas de valores em que os valores mobiliários de emissão da
Companhia sejam admitidos à negociação, seja no País ou no exterior.
Coligadas são as sociedades que participam com 10% (dez por cento) ou mais do capital da outra, sem,
no entanto, controla-la. Equiparam-se às coligadas as sociedades quando uma participa indiretamente
com 10% (dez por cento) ou mais do capital social votante da outra, sem controla-la, assim como as
sociedades quando uma participa diretamente com 10% (dez por cento) ou mais do capital social votante
da outra, sem controla-la, independentemente do percentual de participação no capital social total.
Consultores são todas as pessoas que prestem serviços à Companhia, suas controladas e coligadas, tais
como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, instituições do sistema de distribuição,
assessores, advogados, contadores e etc. que tenham acesso à informação privilegiada.
Controladas são as sociedades nas quais a Companhia detenha participação societária que lhe confira o
poder de controle.
Companhia é a Stara S.A. – Indústria de Implementos Agrícolas.
CVM é a Comissão de Valores Mobiliários.
DFP é o Formulário das Demonstrações Financeiras Padronizadas da Companhia.
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Diretor de Relações com Investidores (DRI) é o Diretor da Companhia responsável pela prestação de
informações ao público investidor, à CVM e à Bolsa de Valores, bem como pela atualização do registro de
Companhia.
Ex-administradores são os diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados ou que venham a serem criados pela
Companhia, suas coligadas ou controladas, por disposição estatutária, que, por qualquer motivo,
afastarem-se da administração da Companhia.
Funcionários são os empregados da Companhia, de suas controladas e coligadas e os estagiários.
Funcionários com acesso à informação relevante são aqueles que, em virtude do cargo, função ou
posição que ocupam na Companhia, suas controladas e coligadas tenham acesso a qualquer informação
privilegiada.
Informação privilegiada ou relevante é a informação relativa a atos ou fatos relevantes, até que estes
sejam divulgados aos órgãos reguladores, às Bolsas de Valores e demais entidades similares e,
simultaneamente, aos acionistas e investidores em geral.
Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 é a normativa que, juntamente com suas
alterações posteriores, dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo
às companhias abertas; disciplina a divulgação de informações na negociação de valores mobiliários e na
aquisição de lote significativo de ações de emissão de companhia aberta; estabelece vedações e
condições para a negociação de ações de companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado
ao mercado e dá outras providências.
Instrução Normativa CVM nº 361, de 05 de março de 2002 é a normativa que, juntamente com suas
alterações posteriores, dispõe sobre o procedimento aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações
de companhia aberta, o registro das ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento do registro
de companhia aberta, por aumento de participação de acionista controlador, por alienação de controle de
companhia aberta, para aquisição de controle de companhia aberta quando envolver permuta por valores
mobiliários, e de permuta por valores mobiliários.
ITR é o Formulário de Informações Trimestrais da Companhia.
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 é a lei que, juntamente com suas alterações posteriores, dispõe
sobre as Sociedades por Ações.
Manual é o presente Manual de Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de
Valores Mobiliários da Stara S.A. – Indústria de Implementos Agrícolas.
Pessoas ligadas são as pessoas que mantenham os vínculos a seguir relacionados com administradores
da Companhia, das suas controladas e coligadas: (a) cônjuge de quem não esteja separado judicialmente;
(b) companheiro(a); (c)qualquer dependente incluído na declaração anual do imposto sobre a renda; e (d)
as controladas, direta ou indiretamente, seja pelos administradores e assemelhados, seja pelas pessoas a
eles ligadas.
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Pessoas sujeitas a este Manual são as pessoas que

deverão

obedecer

às

regras

e

diretrizes

estabelecidas neste Manual e que estão relacionadas no item 3.1.
Poder de controle é o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção
relativa de titularidade do poder de controle em relação à pessoa ou grupo de pessoas vinculado por
acordo de acionistas ou sob controle comum que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a
maioria absoluta dos votos dos acionistas, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a
maioria absoluta do capital votante.
Termo de adesão é o documento a ser firmado na forma do artigo 16, § 1º, da Instrução Normativa CVM
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, anexado ao presente Manual.
Valores mobiliários da Companhia abrange quaisquer ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos
e direitos de subscrição, notas promissórias, opções de compra ou venda, índices e derivativos de
qualquer espécie ou, ainda, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da
Companhia, ou a eles referenciados, que por determinação legal, sejam considerados valor mobiliário.

II.

OBJETIVOS

2.1.

O presente Manual tem por objetivo definir: (i) a política de divulgação de ato ou fato relevante da

Companhia, de modo a disciplinar o uso e a divulgação de informações no âmbito da Companhia, suas
coligadas e controladas, que, por sua natureza, possam ser classificadas como ato ou fato relevante; (ii)
os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações não divulgadas; (iii) a política de
negociação de Valores Mobiliários da Companhia, a fim de estabelecer as regras que orientarão, de
acordo com a legislação aplicável, a negociação dos valores mobiliários da Companhia, de modo a
preservar a lisura e a transparência nas negociações

III.

ABRANGÊNCIA

3.1.

O regramento estabelecido pelo presente Manual deverá ser observado, obrigatoriamente, por

(a) Acionistas Controladores, diretos ou indiretos;
(b) Diretores;
(c) Membros do Conselho de Administração;
(d) Membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
(e) Membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária;
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(f) Funcionários e demais pessoas que em razão de seu cargo, função ou posição na Companhia,
suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao Ato ou Fato
Relevante; e
(g) Consultores.
3.2.

Todo aquele que se enquadrar em alguma das hipóteses elencadas nos itens acima deverá

proceder à adesão formal a este Manual, nos termos do disposto no artigo 16, § 1º, da Instrução
Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, mediante a assinatura do Termo de Adesão a ser
disponibilizado pela Companhia (Anexo 1). Os Termos de Adesão firmados na forma aqui disposta serão
arquivados na sede da Companhia enquanto perdurar o vínculo do aderente à Companhia, até 05 (cinco)
anos após o seu desligamento.

3.3.

A Companhia manterá, em sua sede, relação atualizada das pessoas que firmarem o Termo de

Adesão, com as respectivas qualificações, cargo ou função, endereço e número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas, atendendo ao previsto no artigo 16, § 2º, da Instrução
Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, a qual será mantida à disposição da CVM.
IV.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE

Princípios
4.1.

Todos aqueles que estiverem sujeitos à observância do regramento estabelecido por este Manual

deverão manter sua conduta em conformidade com os princípios aqui estabelecidos, bem como, com os
princípios gerais de transparência, veracidade, lealdade e boa-fé, zelando pelo integral cumprimento das
regras da Companhia e da legislação aplicável.
4.2.

As pessoas sujeitas a este Manual deverão assegurar que não ocorra a liberação de acesso

privilegiado à informação a nenhum investidor ou acionista da Companhia, devendo a todos ser
dispensado igual tratamento.
4.3.

Todas as informações da Companhia deverão ser prestadas de forma transparente e clara, de

modo a refletir a realidade do ato ou fato relevante e da situação da Companhia, possibilitando a plena
compreensão por parte do mercado, dos investidores e dos seus acionistas.
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Definição de Ato ou Fato Relevante

4.4.

Considera-se ato ou fato relevante, nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa CVM nº 358, de

03 de janeiro de 2002, corroborado pelo artigo 155, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de assembleia geral ou dos órgãos de
administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo
ponderável:
(a) Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados;
(b) Na decisão dos investidores de comprar, vender, ou manter aqueles valores mobiliários;
(c) Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela Companhia ou a ela referenciados.
Exemplos de Ato ou Fato Relevante

4.5.

A CVM enumera, de forma não taxativa, exemplos de ato ou fato relevante no artigo 2º, parágrafo

único, da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, os quais deverão ser considerados
quando da análise do enquadramento de qualquer questão atinente à Companhia, de modo a evitar a
divulgação de atos ou fatos que não possuam tal enquadramento.
Objetivo da Divulgação de Ato ou Fato Relevante
4.6.

A divulgação de ato ou fato relevante tem por precípua finalidade assegurar aos investidores e ao

mercado a pronta disponibilização, de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para
tomadas de decisões relativas à realização de investimentos, assegurando a melhor simetria na
disseminação dessas informações, de modo a impedir que informações privilegiadas sejam indevidamente
utilizadas pelas pessoas que a elas têm acesso, seja em proveito próprio ou alheio, em prejuízo aos
interesses dos investidores em geral, do mercado e da própria Companhia.
Procedimentos internos e Obrigações

4.7.

Todas as informações relacionadas a ato ou fato relevante serão centralizadas no Diretor de

Relações com Investidores, que é a pessoa responsável pelo envio de ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos negócios da Companhia, das suas coligadas e controladas, nos termos do previsto no
artigo 3º da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o qual deverá, igualmente, zelar
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pela ampla e imediata disseminação da informação, simultaneamente em todos os mercados em que os
valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação.
4.8.

Em reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, seja no

País ou no Exterior, relativamente a matérias que possam vir a ser enquadradas na condição de ato ou
fato relevante, deverá se fazer presente o Diretor Presidente, o Diretor Administrativo Financeiro ou o
Diretor de Relações com Investidores da Companhia ou pessoa especificamente indicada para essa
finalidade. Caso nenhuma dessas pessoas se faça presente na reunião, o seu conteúdo deverá ser
reportado ao Diretor de Relações com Investidores, atendo-se ao que possa se configurar como ato ou
fato relevante, a fim de que eventual ato ou fato relevante seja simultaneamente divulgado ao mercado.
4.9.

Quaisquer das pessoas abrangidas por este Manual, conforme relação indicada no item 3.1, tem o

dever de comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações
com Investidores, o qual deverá, por sua vez, promover a sua divulgação.

Responsabilidade por Omissão e Dever de Indenizar

4.10. No caso de as pessoas referidas no item 3.1 acima terem conhecimento pessoal de ato ou fato
relevante e constatarem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever
de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese de a informação escapar ao controle ou ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da Companhia,
somente se eximirão da responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.
4.10.1.1. Fica ressalvada a responsabilidade prevista no item 4.10 acima, no caso de haver sido
deliberada a manutenção de sigilo sobre a informação relevante repassada ao Diretor de Relações com
Investidores, na forma do disposto no artigo 6º da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de
2002.
4.11. As pessoas sujeitas a este Manual responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição
constante desta Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da legislação aplicável, obrigam-se a
ressarcir a Companhia e/ou terceiros, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que estes
venham a sofrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento.

Prazos para Divulgação

4.12. A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após
o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação, sendo que em caso de
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incompatibilidade de horários entre a Bolsa de Valores brasileira e outros mercados, prevalecerá o horário
de funcionamento do mercado brasileiro.
4.13. O Diretor de Relações com Investidores deverá observar, ainda, as seguintes regras de divulgação
de ato ou fato relevante:
(a) Comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia
imediatamente após a sua ocorrência;
(b) Divulgar, simultaneamente, a todo o mercado o ato ou fato relevante a ser veiculado em qualquer
meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões com entidades de classe,
investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior;
(c) Avaliar a necessidade de solicitar, simultaneamente, às Bolsas de Valores, a suspensão de
negociação dos valores mobiliários da Companhia, pelo tempo necessário à adequada
disseminação do ato ou fato relevante, caso seja imperativo que a sua divulgação ocorra durante o
horário de negociação;
(d) Zelar pela ampla e imediata disseminação de ato ou fato relevante simultaneamente nas Bolsas de
Valores, assim como ao público investidor em geral; e
(e) Prestar aos órgãos competentes, quando solicitado, esclarecimentos adicionais à divulgação de ato
ou fato relevante.
Formas de Divulgação

4.14. A comunicação de ato ou fato relevante à CVM e à Bolsa de Valores deverá ser feita de forma
simultânea e imediata, através de documento escrito que descreva detalhadamente os atos e/ou fatos
ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e demais esclarecimentos necessários à
sua plena compreensão.

4.15. A divulgação de ato ou fato relevante relacionado à Companhia, suas coligadas e controladas, será
feita mediante publicação nos jornais em que habitualmente publica suas informações periódicas,
conforme autoriza o artigo 3º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002.

4.16. A Companhia poderá optar, em cada caso, pela divulgação resumida do ato ou fato relevante nos
jornais, mas de forma a permitir a sua compreensão. Nessa hipótese, de acordo com o artigo 3ª, § 8º da
Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, deverá ser indicado nas publicações o
endereço na rede mundial de computadores, onde a informação completa estará disponível a todos os
investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM.
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Informação Privilegiada e Dever de Sigilo

4.17. Toda e qualquer pessoa sujeita às regras deste Manual não deve tratar de assuntos que possam
eventualmente ser considerados como ato ou fato relevante da Companhia em ambientes públicos e/ou
fora do contexto dos negócios da Companhia, lhes sendo plenamente vedado o uso de informações
privilegiadas para obtenção, direta ou indireta, para si ou para terceiros, de quaisquer vantagens
pecuniárias, possuindo cada os deveres de:

(a) Guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso
privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam na Companhia, até sua divulgação ao
mercado; e
(b) Zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento do dever de sigilo.
4.18. Surgindo qualquer dúvida a respeito da importância de alguma informação privilegiada da
Companhia, o Diretor de Relações com Investidores deve ser instado a se manifestar a esse respeito,
resolvendo a dúvida existente.
Exceções à Obrigação de Divulgar

4.19. Por decisão dos acionistas controladores ou dos administradores da Companhia, na forma do
artigo 6º da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, poderá deixar de ser divulgado ato
ou fato relevante cuja revelação se entenda que porá em risco interesse legítimo da Companhia.

4.19.1.

No caso da informação enquadrada na hipótese do item 4.19 acima escapar ao controle ou

se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da
Companhia, os acionistas controladores e os administradores da Companhia ficam obrigados, diretamente
ou através do Diretor de Relações com Investidores, a divulgar imediatamente o ato ou fato relevante.

Solicitação de Sigilo à CVM
4.20. Os administradores e os acionistas controladores da Companhia poderão submeter à CVM a
decisão de manutenção de sigilo sobre ato ou fato relevante cuja divulgação possa colocar em risco
interesse legítimo da Companhia, mediante envio de requerimento dirigido ao Presidente da CVM em
envelope lacrado, no qual constará a palavra “Confidencial”.
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V.

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

5.1.

As regras impostas neste Manual estabelecem os períodos em que as pessoas a ele sujeitas

deverão, direta ou indiretamente, absterem-se de negociar valores mobiliários da Companhia, com vistas a
evitar questionamentos sobre eventual uso indevido de informações privilegiadas ainda não divulgadas ao
público.

Períodos de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários
5.2.

Inobstante às vedações pré-determinadas pela legislação específica e por este Manual, fica

assegurada ao Diretor de Relações com Investidores a prerrogativa de determinar períodos em que seja
vedada a negociação de valores mobiliários da Companhia por parte das pessoas sujeitas a este Manual,
sem que seja necessária qualquer motivação para sua decisão, que será tratada com caráter de
confidencialidade pelos seus destinatários.

Restrições à Negociação Antes da Divulgação de Ato ou Fato Relevante
5.3.

É vedada a negociação de valores mobiliários da Companhia pelas pessoas sujeitas a este Manual

e pela própria Companhia:

(a) Sempre que ocorrer qualquer ato ou fato relevante nos negócios da Companhia, suas coligadas ou
controladas, de que tenham conhecimento;
(b) Sempre que existir intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária na Companhia;
(c) Somente em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, e aos diretores e membros
do Conselho de Administração, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações
de emissão da Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra
sociedade sob controle comum, ou houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim;
(d) No período de 15 (quinze) dias anteriormente à divulgação ou publicação, quando for o caso, das
Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, do Formulário de Referência (FR) anual da
Companhia e das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) da Companhia; e
(e) Em todos os períodos em que, por força de comunicação escrita do Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, haja determinação de vedação à negociação dos valores mobiliários
da Companhia, na forma do item 5.2 supra (Black-Out Period).
5.4.

A mesma vedação acima se aplica a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a

ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial
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àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema
de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com
valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.
5.5.

As vedações previstas no item 5.3 não se aplicam à aquisição de ações que se encontrem em

tesouraria, através de negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com
plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em assembleia geral, ou quando se tratar de
outorga de ações a administradores, empregados ou prestadores de serviços como parte de remuneração
previamente aprovada em assembleia geral.
5.6.

As vedações previstas nos subitens “a” e “b” do item 5.3 deixarão de vigorar tão logo a Companhia

divulgue o fato relevante ao mercado, salvo se a negociação com as ações puder interferir nas condições
dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria.
5.7.

A vedação prevista no subitem “c” do item 5.3 somente existirá na data em que a própria

Companhia negociar ou informar à Corretora Credenciada que negociará com valores mobiliários de sua
própria emissão.
5.8.

As pessoas sujeitas a este Manual poderão negociar valores mobiliários durante os períodos de

vedação, desde que suas operações sejam realizadas com base em plano individual de investimento,
elaborado conforme disposto nos itens a seguir.

Restrição à Negociação para Ex-Administradores
5.9.

Os administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação pública

de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar valores mobiliários da
Companhia:
(a) Pelo prazo de 06 (seis) meses após o afastamento; ou
(b) Até a divulgação, pela Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado, salvo se a negociação
com as ações da Companhia, após a divulgação do ato ou fato relevante puder interferir nas
condições dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria.
Programas Individuais de Investimento

5.10. As pessoas sujeitas a este Manual poderão indicar, de maneira detalhada, política de negociação
própria, denominada de Plano Individual de Investimento, observando estritamente as regras
estabelecidas neste Manual.
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5.11. O Plano Individual de Investimento deverá ter duração de, no mínimo, 06 (seis) meses e deverá ser
arquivado na sede da Companhia 15 (quinze) dias antes da primeira negociação nele prevista, o qual será
encaminhado imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores.
5.12. O Plano Individual de Investimento poderá permitir a negociação de ações de emissão da
Companhia nos períodos de vedação, desde que seja estruturado de forma a impedir o uso indevido de
informações privilegiadas por parte do seu beneficiário, devendo, obrigatoriamente, estabelecer:
(a) O caráter irrevogável e irretratável de seu participante realizar o investimento dos valores
previamente estabelecidos, nas respectivas datas previstas;
(b) A impossibilidade de adesão ao plano na pendência de divulgação de fato relevante ao mercado e
durante os 15 (quinze) dias que antecederem a divulgação dos Formulários ITR e DFP;
(c) A obrigação de prorrogação do compromisso de compra, mesmo após o encerramento do período
originalmente previsto de vinculação do participante ao plano, na pendência de divulgação de fato
relevante ao mercado, e durante os 15 (quinze) dias que antecederem a divulgação dos
Formulários ITR e DFP;
(d) A obrigação de seu participante reverter à Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos
auferidos em negociações com ações de emissão da Companhia, decorrentes de eventual
alteração nas datas de divulgação dos Formulários ITR e DFP, apurados através de critérios
razoáveis definidos no próprio plano;
(e) A obrigação de seu participante comunicar ao Departamento de Relações com Investidores todas
as negociações efetuadas no prazo de até 05 (cinco) dias da sua ocorrência.

5.13. A Companhia somente poderá autorizar o arquivamento de Planos Individuais de Investimentos
caso tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos Formulários ITR e DFP.

Disposições Gerais Aplicáveis às Vedações de Negociações
5.14. As vedações à negociação de valores mobiliários da Companhia tratadas neste Manual e na
legislação específica, aplicam-se às negociações realizadas, direta ou indiretamente, pelas pessoas
sujeitas a este Manual, ainda que tais negociações ocorram através de:
(a) Sociedade(s) por elas controlada(s);
(b) Terceiro(s) com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações; ou
(c) Pessoas ligadas ou quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de informação privilegiada,
por intermédio de qualquer das pessoas impedidas de negociar, sabendo que ainda não foi
divulgada ao mercado.
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5.15. Não são consideradas negociações indiretas, nos termos do artigo 20 da Instrução Normativa CVM
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as
pessoas mencionadas no artigo acima, desde que:
(a) Os fundos de investimento não sejam exclusivos; e
(b) As decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser
influenciadas pelos cotistas.
5.16. As restrições de negociações tratadas neste Manual também se aplicam às negociações realizadas
em bolsa de valores e em mercado de balcão, organizado ou não, bem como às negociações realizadas
sem a interveniência de instituição integrante do sistema de distribuição.

Obrigação de Indenizar
5.17.

As pessoas sujeitas a este Manual que sejam responsáveis pelo descumprimento de qualquer
disposição constante desta Política de Negociação, obrigam-se a ressarcir a Companhia e/ou
terceiros, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a Companhia e/ou terceiros
venham a incorrer e que sejam decorrentes de tal descumprimento.

VI.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Informação sobre Negociações de Administradores e Pessoas Ligadas
6.1.

Os administradores, membros do Conselho Fiscal e membros de órgãos com funções técnicas ou

consultivas criados por disposição estatutária, da Companhia, suas coligadas e controladas, deverão
informar a titularidade de valores mobiliários da Companhia, seja em nome próprio, seja em nome de
pessoas ligadas, bem como as alterações nessas posições.

6.2.

A comunicação prevista no item 5.12 deverá ser encaminhada ao Diretor de Relações com

Investidores, que a remeterá à CVM.
6.3.

A comunicação prevista no item 5.12 deverá ser feita:

(a) No prazo de 05 (cinco) dias após a realização de cada negócio;
(b) No primeiro dia útil após a investidura no cargo; e
(c) Quando da apresentação da documentação para o registro da Companhia como aberta.
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6.4.

A comunicação prevista no item 5.12, após recebida pelo Diretor de Relações com Investidores, na

forma do item 6.3, deverá ser enviada à CVM por este, no prazo de 10 (dez) dias após o término do mês
em que se verificarem alterações das posições detidas, ou do mês em que ocorrer a investidura no cargo
das pessoas mencionadas, de forma individual e consolidada por órgão da Companhia.
Aquisição ou Alienação de Participação Acionária Relevante

6.5.

Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do

Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica,
consideradas isoladamente ou em grupo representando um mesmo interesse, que atingir participação,
direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações
representativas do capital social da Companhia ou direitos sobre as mesmas, devem enviar à Companhia
comunicação imediata contendo as informações elencadas no artigo 12 da Instrução Normativa CVM nº
358, de 03 de janeiro de 2002. Obriga-se a comunicação cada vez que tal participação se eleve ou se
reduza em 5% (cinco) por cento de espécie ou classe de ações representativas do capital social da
Companhia ou direitos sobre as mesmas, sendo que na hipótese de redução esta tenha se dado por meio
da alienação ou extinção do total da espécie ou classe de ação.
6.6.

Nos casos em que a aquisição de participação relevante resulte ou tenha sido efetuada com o

objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, bem como nos
casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da Instrução
Normativa CVM nº 361, de 05 de março de 2002, o adquirente deverá, ainda, promover a publicação da
comunicação relativa ao ato ou fato relevante, contendo as informações elencadas no artigo 12 da
Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002.
Responsável pela Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação

6.7.

O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é a pessoa responsável pela execução e

acompanhamento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários da Companhia.

Prazo de Validade e Alteração do Manual
6.8.

O presente Manual foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião

realizada em 28 de julho de 2016, sendo que qualquer alteração ou revisão do mesmo deverá ser
submetida ao mesmo órgão da administração, à CVM e à Bolsa de Valores.
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6.9.

O presente Manual entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de Administração da

Companhia, vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido diverso.

Responsabilidade de Terceiros
6.10. As disposições deste Manual não elidem a responsabilidade, decorrente de prescrições legais e
regulamentares, imputada a terceiros não diretamente ligados à Companhia e que tenham conhecimento
de ato ou fato relevante.
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ANEXO 01 DO MANUAL DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E DE
NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS

TERMO DE ADESÃO AO MANUAL DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E
DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS

Pelo presente instrumento, ______________________________________________________________,
residente e domiciliado(a) em ________________________________________________, inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº _________________________ e
portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________ [órgão emissor] _____, doravante
denominado simplesmente “Declarante”, na qualidade de ____________________________________
[indicar o cargo ou função] de _________________________________________________ [empresa
onde atua], pessoa jurídica de direito privado, com sede em ___________________________, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº __________________, vem, por
meio deste Termo de Adesão, declarar ter integral conhecimento das regras constantes do Manual de
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Stara S.A. –
Indústria de Implementos Agrícolas, cuja cópia recebeu, que disciplina a política interna quanto ao uso e
divulgação de informações relevantes e a negociação de valores mobiliários, obrigando-se a pautar suas
ações sempre em conformidade com tais regras.

[data]
__________________________________________
Declarante
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