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FATO RELEVANTE
São Leopoldo, 23 de março de 2020 – A Taurus Armas S.A., (“Companhia ou “Taurus”), listada no Nível 2
da B3 (Símbolos: TASA3, TASA4), 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, vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral, que está acompanhando com toda a atenção a evolução da
pandemia do Covid-19 e está adotando todas as medidas necessárias para lidar de forma responsável e
eficaz com essa situação. A prioridade da Companhia, nesse momento, é proteger a saúde e o bem-estar
de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que deve procurar minimizar os riscos decorrentes da
pandemia do Covid-19 para o seu negócio.
A Taurus tem o título de Empresa Estratégica de Defesa (EAD) e sua atividade foi qualificada como essencial,
nos termos do inciso IV do art. 3º do Decreto n.º 10.282, de 20 de março de 2020. Nessas condições, deverá
manter suas operações de forma responsável e observando todas as limitações impostas pelo Poder
Executivo Federal, Estadual e Municipal.
A Companhia está realizando ajustes na sua operação, de forma a reduzir fluxo, contato e aglomerações de
trabalhadores, bem como fornecendo instruções sobre cuidados que devem ser tomados, reforçando
medidas de limpeza e disponibilizando material de higiene, entre outras medidas.
Além disso, algumas atividades foram direcionadas para o regime de home office e, também, para os
próximos 15 (quinze) dias serão adotados sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de
jornadas, visando um equilíbrio da produção como fluxo de pessoas, para mitigar os riscos de transmissão
do vírus e preservar os interesses sociais, econômicos e financeiros.
As medidas adotadas até o momento visam preservar a atividade industrial com menor impacto social,
econômico e financeiro e estão válidas até 06 de abril de 2020. A companhia está preparada para minimizar
todos os impactos causados pela pandemia do Covid-19.
Após essa data, a Taurus fará uma nova avaliação da situação e manterá seus acionistas e o mercado
devidamente informados sobre eventuais novas informações a respeito da matéria tratada neste Fato
Relevante.
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