STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Companhia Aberta – Código CVM 24201
CNPJ nº 91.495.499/0001-00
NIRE 43300020738
Não-Me-Toque/RS
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 17 de março de 2020, às 09h na sede social da Companhia, localizada na
Avenida Stara nº 519, na cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000.
2. PRESENÇAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
conforme assinatura no Livro de Presenças.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Sr. GILSON LARI TRENNEPOHL; Secretário – Sr. RODRIGO
VAN RIEL DRUM.

4. ORDEM DO DIA: 4.1. Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; 4.2. Aprovação das
Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, para submissão à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia; 4.3. Indicação, para aprovação em Assembleia Geral Ordinária, da Proposta da
Administração com relação às Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, bem como à
remuneração global da Administração da Companhia; 4.4. Proposta de reeleição dos membros do
Conselho de Administração, para submissão à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
4.5. Apresentação das demonstrações financeiras com base em fevereiro de 2020; 4.6. Deliberação
acerca da realização de investimento para constituição da “STARA RÚSSIA” e autorização da inscrição da
Companhia como Sociedade Estrangeira na Rússia; 4.7. Deliberação sobre a substituição dos membros
que ocupam os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovada, por unanimidade, a
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 23 de abril de 2020, às 09h,
na sede social da Companhia, com vistas a deliberar sobre as propostas do Conselho de Administração a
seguir descritas; 5.2. Aprovados, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2019, que foram apresentados ao Conselho de Administração pela
Auditoria Independente, a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC); 5.3. Com base nas
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Demonstrações Financeiras e no Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, decidiu-se, por unanimidade, que serão submetidos à Assembleia Geral
Ordinária os seguintes itens: 1) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS
DOCUMENTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019: Será proposta a análise, discussão e
deliberação sobre o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e as demais
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, já aprovadas por este
Conselho de Administração; 2) DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL: Quanto ao Resultado do
exercício de 2019, no montante de R$ 127.806.879,52 (cento e vinte e sete milhões oitocentos e seis mil
oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), este Conselho sugerirá a seguinte
destinação: Reserva Legal: R$ 6.390.343,98 (seis milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e quarenta
e três reais e noventa e oito centavos) serão destinados à constituição da reserva legal, na forma do artigo
193 da Lei nº 6.404/76; Dividendos: R$ 30.354.133,89 (trinta milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil,
cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, representando R$ 0,1020 por ação de
emissão da Companhia, sendo que a) o valor de R$ 20.060.000,00 (vinte milhões e sessenta mil reais)
será pago na forma de Juros Sobre o Capital Próprio, imputados aos dividendos obrigatórios,
representando o seu valor líquido após retenção de IRRF de 15%, no valor de R$ 3.540.000,00 (três
milhões quinhentos e quarenta mil reais) de um valor bruto de R$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e
seiscentos mil reais), representado um valor líquido de R$ 0,0674 e um valor bruto de R$ 0,0793 por ação
de emissão da Companhia; e b) o valor de R$ 10.294.133,89 (dez milhões e duzentos e noventa e quatro
mil e cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) será pago na forma de dividendos, representado
um valor de R$ 0,0346 por ação de emissão da Companhia. Reserva Especial de Retenção de Lucros:
R$ 87.522.401,65 (oitenta e sete milhões quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos e um reais e
sessenta e cinco centavos), serão destinados à constituição de reserva especial de retenção de lucros, na
forma do artigo 196 da Lei n 6.404/76, conforme orçamento de capital aprovado, que será submetido à
aprovação da Assembleia Geral Ordinária; 3) FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA
ADMINISTRAÇÃO: Será sugerido à Assembleia Geral Ordinária, para o exercício de 2020, a fixação da
remuneração global dos administradores da Companhia, a ser individualizada por parte deste Conselho de
Administração, no montante de até R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), sendo
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R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) a título de remuneração fixa e R$ 11.000.000,00
(onze milhões de reais) a título de remuneração variável; 5.4. Será sugerido à Assembleia Geral Ordinária,
em virtude da expiração do prazo de mandato dos atuais membros do Conselho de Administração da
Companhia, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/04/2019 e empossados na mesma
data, para um mandato de 01 (um) ano, a reeleição dos membros a seguir indicados, pela maioria dos
presentes: (i) LUIZ ANTÔNIO DO SOUTO GONÇALVES, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade nº 3.574.420, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 528.345.737-00, residente e
domiciliado na Avenida República do Chile, nº 100, bairro Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, CEP. 20031-170, na qualidade de Conselheiro Independente; (ii) GILSON LARI
TRENNEPOHL, brasileiro, industrial, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da
Cédula de Identidade nº 1014324972, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 358.387.01072, residente e domiciliado na Rua Otto Stahl, nº 789, bairro Centro, na cidade de Não Me Toque, Estado
do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000; (iii) SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL, brasileira,
industrial, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade nº
3011060294, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o n.º 378.484.020-53, residente e
domiciliada na Rua Otto Stahl, nº 789, bairro Centro, na cidade de Não Me Toque, Estado do Rio Grande
do Sul, CEP. 99470-000; (iv) ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL, brasileiro, dirigente de empresa,
solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 7064169803, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob
o nº 013.922.430-09, residente e domiciliado na Rua Vasco da Gama, nº 368, Bairro Centro, na cidade de
Não Me Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000; e (v) FERNANDO STAPELBROEK
TRENNEPOHL, brasileiro, dirigente de empresa, casado sob o regime da comunhão parcial de bens,
portador da Cédula de Identidade nº 6064169714, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º
003.728.820-21, residente e domiciliado na Rua Padre Valentin Rumpel, nº 445, bairro Centro, na cidade
de Não Me Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000, como membros efetivos do Conselho
de Administração. O prazo de mandato dos Conselheiros eleitos será de 01 (um) ano, contado da data da
posse o cargo; 5.5. Aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras
referentes a fevereiro de 2020; 5.6. Aprovada a realização do investimento, pela Companhia, para
constituição de Sociedade Estrangeira – a “STARA RÚSSIA”, no montante de RUB 10.000,00 (dez mil
rublos russos), a qual atuará no mesmo ramo de atividade da Companhia e terá a sua sede na Rússia, em
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endereço a ser definido; 5.7. Fica autorizada a inscrição da Companhia como Sociedade Estrangeira
perante o registro público competente na Rússia, nos termos da legislação específica daquele país; 5.8.
Aprovada, por unanimidade, a renúncia do Sr. GILSON LARI TRENNEPOHL, anteriormente qualificado,
do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia por ele entregue nesta data, a
qual ficará arquivada na sede da Companhia; 5.9. Aprovado, por unanimidade, que o Sr. ÁTILA
STAPELBROEK TRENNEPOHL, anteriormente qualificado, passará a exercer o cargo de Diretor
Presidente, anteriormente ocupado pelo Sr. Gilson Lari Trennepohl, anteriormente qualificado; 5.10.
Aprovada, por unanimidade, a eleição da Sra. SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL, anteriormente
qualificada, para o cargo de Diretora Vice-Presidente Executiva da Companhia, anteriormente ocupado
pelo Sr. Átila Stapelbroek Trennepohl, anteriormente qualificado. A Diretora eleita e o Diretor que teve
seu cargo modificado tomaram posse mediante assinatura dos Termos de Posse e Declaração de
Desimpedimento em anexo, para cumprirem seu mandato até o encerramento do mandato dos Diretores
substituídos, que se encerrará em 16 de setembro de 2022.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual
foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.
7. ASSINATURAS: Mesa: Gilson Lari Trennepohl – Presidente; Rodrigo Van Riel Drum – Secretário;
Conselheiros de Administração: Átila Stapelbroek Trennepohl; Fernando Stapelbroek Trennepohl;
Gilson Lari Trennepohl; Susana Stapelbroek Trennepohl; e Luiz Antônio do Souto Gonçalves.

Certificamos que a presente ata, emitida em (01) uma via, é cópia fiel da original lavrada em livro próprio,
arquivada na sede da Companhia.

Não-Me-Toque/RS, 17 de março de 2020.
MESA:
_______________________
GILSON LARI TRENNEPOHL
PRESIDENTE

_______________________
RODRIGO VAN RIEL DRUM
SECRETÁRIO
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CONSELHEIROS:

_______________________
GILSON LARI TRENNEPOHL

_________________________
ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL

_________________________
SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL

________________________
FERNANDO STAPELBROEK TRENNEPOHL

_________________________
LUIZ ANTÔNIO DO SOUTO GONÇALVES
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Não-Me-Toque/RS, 17 de março de 2020.

Ref: Renúncia ao cargo de Diretor
Prezados Senhores,
Eu, GILSON LARI TRENNEPOHL, brasileiro, industrial, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 1014324972, expedida
pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 358.387.010-72, residente e domiciliado na
Rua Otto Stahl, nº 789, bairro Centro, na cidade de Não Me Toque, Estado do Rio
Grande do Sul, CEP. 99470-000, pelo presente instrumento, venho comunicar minha
renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Presidente da STARA
S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, com sede na cidade de Não-MeToque, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Stara, nº. 519 – Bairro Centro – CEP
99.470-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 91.495.499/0001-00, outorgando para a
Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais
reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer
título, com relação a todo o período em que ocupei o cargo na Diretoria da Companhia.

Sendo o que tinha para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

_______________________________
GILSON LARI TRENNEPOHL
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Às 9h do dia 17 de março de 2020, na sede da Companhia, situada na cidade de NãoMe-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Stara, nº 519, bairro Stara, CEP.
99470-000, presente o Senhor Diretor, eleito na Reunião do Conselho de
Administração, realizada nesta data, em fase de registro perante a Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, tomando posse do respectivo cargo neste ato, para o
mandato que se encerrará em 16 de setembro de 2022, conforme assinatura aposta
abaixo: a) o Sr. ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL, brasileiro, dirigente de
empresa, solteiro, nascido em 04/09/1987, portador da Cédula de Identidade nº
7064169803, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.9222.430-09,
residente e domiciliado na Rua Vasco da Gama, nº 368, bairro Centro, na cidade de
Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000, na qualidade de
DIRETOR PRESIDENTE, o qual aceita a sua nomeação e fica investido nas funções do
referido cargo desde a data de sua nomeação, declarando, sob as penas da lei, que não
está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem está
condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade,
tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes no mercado com a sociedade; nem tem interesse conflitante com a
Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149, § 2º, da Lei 6.404/76, o Diretor
ora empossado indica o respectivo endereço acima mencionado para recebimento de
eventuais intimações e citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos
de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo
Diretor ora empossado.
Não-Me-Toque/RS, 17 de março de 2020.

______________________________
ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL
Diretor Presidente
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Às 9h do dia 17 de março de 2020, na sede da Companhia, situada na cidade de NãoMe-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Stara, nº 519, bairro Stara, CEP.
99470-000, presente o Senhor Diretor, eleito na Reunião do Conselho de
Administração, realizada nesta data, em fase de registro perante a Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, tomando posse do respectivo cargo neste ato, para o
mandato que se encerrará em 16 de setembro de 2022, conforme assinatura aposta
abaixo: a) Sra. SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL, brasileira, industrial, casada
sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade nº
3011060294, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o n.º 378.484.020-53,
residente e domiciliada na Rua Otto Stahl, nº 789, bairro Centro, na cidade de Não Me
Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000, na qualidade de DIRETORA
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVA, a qual aceita a sua nomeação e fica investida nas
funções do referido cargo desde a data de sua nomeação, declarando, sob as penas da
lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da sociedade,
nem está condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade, tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado com a sociedade; nem tem interesse conflitante
com a Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149, § 2º, da Lei 6.404/76, o
Diretor ora empossado indica o respectivo endereço acima mencionado para
recebimento de eventuais intimações e citações em processos administrativos e
judiciais relativos a atos de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo,
que vai assinado pela Diretora ora empossada.
Não-Me-Toque/RS, 17 de março de 2020.

______________________________
SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL
Diretora Vice-Presidente Executiva

