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AVISO AOS ACIONISTAS
E AOS TITULARES DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

São Leopoldo, 30 de julho de 2020 - A Taurus Armas S.A. (“Companhia” ou “Taurus”) listada
no Nível 2 da B3 S.A. – BOLSA BRASIL BALCÃO (Símbolos: TASA3, TASA4), em cumprimento ao
disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, comunica aos seus acionistas, aos
titulares de seus bônus de subscrição e ao público o quanto segue.

Conforme deliberado em reuniões do conselho de administração da Companhia realizadas em
05.10.2018 e 08.05.2019, há em circulação bônus de subscrição das séries B, C e D, cujos
prazos finais para exercício se encerrarão (i) até 05.07.2021 em relação aos Bônus da série B;
(ii) até 07.10.2021 em relação aos Bônus da série C; e (iii) até 05.10.2022 em relação aos Bônus
da série D.

Nesse sentido, a Companhia informa que a partir de 1º de agosto de 2020, as solicitações de
conversão dos Bônus das séries C e D realizadas por meio de agentes de custódia deixarão de
ser liquidadas mensalmente e passarão a ser liquidadas quinzenalmente, tal como já ocorre
atualmente em relação aos Bônus da série B. Desta forma, os pedidos de conversão dos Bônus
poderão ser apresentados observados os intervalos temporais abaixo indicados:
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Série do Bônus

Intervalos*
Do 1º dia do mês
ao 15º dia do mês;
e do 16º dia do
mês ao último dia
do mês, até
30/06/2021
Do 1º dia do mês
ao 15º dia do mês;
e do 16º dia do
mês ao último dia
do mês, até
30/09/2021
Do 1º dia do mês
ao 15º dia do mês;
e do 16º dia do
mês ao último dia
do mês, até
30/09/2022

B

C

D

Último intervalo
De 01/07/2021 a
05/07/2021

De 01/10/2021 a
07/10/2021

De 01/10/2022 a
05/10/2022

* Não sendo o último dia de cada intervalo um dia útil, o intervalo se prorrogará até
o primeiro dia útil subsequente.

As solicitações serão recebidas até o dia útil anterior ao último dia de cada intervalo e elas
serão liquidadas, com a respectiva entrega das ações, no último dia do intervalo temporal em
questão.

Para informações adicionais, favor contatar o Departamento de Acionistas da Companhia
(http://www.taurusri.com.br/),

no

telefone

(0xx51)

3021.3000

ou

pelo

ri@taurus.com.br.

Sergio Castilho Sgrillo Filho
Diretor de Relações com Investidores
Taurus Armas S.A.
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