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COMUNICADO AO MERCADO
São Leopoldo, 11 de janeiro de 2019 – Taurus Armas S.A., nova denominação social de
FORJAS TAURUS S.A. (“Companhia”), listada no Nível 2 da B3, em cumprimento ao disposto
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a
Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem comunicar que,
conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de junho de 2018, foi aprovada
alteração da denominação social da Companhia, excluindo a expressão “Forjas”, por se
tratar de atividade que não mais está sendo exercida pela mesma. Com essa exclusão a
denominação social passaria a ser Taurus S.A.
Contudo, ao encaminhar à registro na Junta Comercial do Rio Grande do Sul o ato contendo
essa alteração, houve exigência de complementação da denominação social, para fazer
constar, também, na denominação social, ainda, indicação do objeto da sociedade, nos
termos do item 1.2.15.1 do Manual de Atos de Registro do Comércio e de acordo com o art.
3º da Lei 6.404/76 e art. 1.160 do CC/2002.
Assim, foi incorporado à nova denominação social a expressão “Armas”, possibilitando o
registro do ato em 30 de outubro de 2018, sob n.º 4877138 com a nova denominação social
da Companhia, qual seja: TAURUS ARMAS S.A., a ser ratificada na próxima Assembleia Geral
a ser realizada pela Companhia.
A alteração da razão social, segundo o Diretor Presidente Salesio Nuhs, também faz parte do
processo de reestruturação que a empresa está vivendo, baseado no tripé estratégico
rentabilidade sustentável, qualidade dos produtos e melhora dos indicadores financeiros e
operacionais, e colabora para uma nova fase da Companhia.
Além disso, a mudança corrobora com a estratégia da empresa em focar no seu principal
negócio, a produção e venda de armas, bem como, o desenvolvimento de novos produtos a
fim de atender as necessidades do mercado interno e externo, principalmente, Estados
Unidos, mas sem esquecer a abertura de novos mercados, tais como: Ásia e África.
À Companhia irá manter informado os seus clientes, órgãos públicos, fornecedores,
acionistas e colaboradores de novos fatos sempre que ocorram.
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