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FATO RELEVANTE
São Leopoldo, 25 de junho de 2020 – A Taurus Armas S.A., 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 que em 08 de junho de 2020, o Conselho de Administração em reunião
extraordinária autorizou a Companhia a assinar junto ao Sindicato de Bancos um Waiver solicitando a
dispensa do cumprimento da obrigação de pagamento da prestação de Junho de 2020, até 31 de
agosto de 2020 ou até a formalização dos novos termos e condições para o pagamento das
Obrigações Garantidas, o que ocorrer primeiro, para o Quarto Aditamento ao Instrumento Particular
de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos de Colocação, da Forjas Taurus S.A., celebrado em 16 de outubro de 2019,
entre Taurus Armas S.A. (“Emissora” ou “Devedora”) e acordo de Contrato do mecanismo de prépagamento de exportação alterado e reformulado celebrado em 27 de novembro de 2019 e suas
alterações.

Neste período a Companhia e o Sindicato de Banco irão promover a assinatura do novo aditamento,
com o reescalonamento do pagamento do principal que ocorreria em junho de 2020, no valor
aproximado de R$ 123 milhões. O montante será adequado ao fluxo de caixa futuro da Companhia e
diluído nos próximos 31 meses.

Com a celebração desse aditamento, a Companhia se mantém adimplente com seus credores e
reforça seu compromisso com todos os seus públicos envolvidos, principalmente, neste momento
difícil que o mundo está passando por conta do COVID 19, e está plenamente alinhado com a
estratégia de restruturação da Taurus, baseado em rentabilidade sustentável, qualidade e melhora
dos indicadores financeiros e operacionais.
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A Taurus manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre eventuais novas
informações a respeito da matéria tratada neste Fato Relevante.

São Leopoldo, 25 de junho de 2020.
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