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São Leopoldo, 27 de janeiro 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, dando continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 18
de fevereiro, 22 de agosto e 25 de novembro de 2019, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado que, após concluído os estudos de viabilidade e autorização do seu Conselho de
Administração em reunião realizada em 22 de janeiro de 2020, foi assinado, nesta data, um
acordo definitivo para criação de uma joint venture que permitirá a fabricação e
comercialização de armas na Índia. O acordo de associação prevê condições precedentes.
A assinatura da sociedade, aconteceu durante a missão comercial do governo Bolsonaro, o
que ratifica a importância desta operação entre o Brasil e a Índia.
A Jindal Group, maior fabricante de aço da Índia e uma das dez maiores do mundo, detentora
de um faturamento anual superior a US$ 24 bilhões e com 200 mil funcionários no mundo é a
sócia da Taurus, com 51% do capital da joint venture e a Taurus, 49% do capital. A Joint
Venture criada irá implantar uma fábrica de armas na Índia, onde serão produzidos fuzis,
pistolas e revólveres, para os mercados civis, de segurança pública e militar.
A celebração desse acordo é um passo importante na estratégia global da Taurus e colocará à
empresa em uma posição de destaque no mercado mundial de armas, o que comprova que a
gestão atual da empresa está alinhada com os movimentos mundiais do setor. A Taurus segue
firme no processo de restruturação baseado em rentabilidade sustentável, qualidade e
melhora dos indicadores financeiros e operacionais, além do forte investimento no
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.
A Taurus manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre eventuais
novas informações a respeito da matéria tratada neste Fato Relevante
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