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São Leopoldo, 05 de dezembro de 2019 – A Taurus Armas S.A. (“Companhia” ou “Taurus”),
listada no Nível 2 da BM&FBOVESPA (Símbolos: TASA3, TASA4), em observância aos termos da
Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado
que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 03 de dezembro de
2019, decidiu submeter à deliberação de seus acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”), que ocorrerá em 31 de dezembro de 2019, proposta relativa à cisão parcial da
controlada Polimetal Metalurgia e Plásticos Ltda. (“Polimetal”), sociedade limitada, inscrita no
CNPJ sob nº 89.545.511/0001-00, localizada na Avenida São Borja, nº 2811, Prédio B, Bairro
Fazenda São Borja, CEP 93035-411, em São Leopoldo/RS, seguida da incorporação, pela
Companhia, do patrimônio líquido cindido pela Polimetal.

A incorporação do patrimônio líquido cindido da Polimetal faz parte de um processo de
reorganização cujo objetivo é a simplificação da estrutura societária e operacional, com a
consequente redução de custos, bem como a gestão mais eficiente dos ativos envolvidos. O
patrimônio líquido cindido da Polimetal está relacionado à operações de industrialização de
processo complementar na fabricação de armas demandados pelo processo da Taurus,
restando na Polimetal, após a conclusão da operação, principalmente, o atendimento ao
segmento de produtos MIM (Metal Injection Moulding) e futuros novos investimentos.

A operação proposta não implicará em alteração do capital social da Companhia, direito de
recesso ou na emissão de novas ações, uma vez que a Polimetal é controlada da Taurus, e o
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patrimônio líquido vertido para a Taurus será compensado proporcionalmente aos
investimentos que a Taurus detém na Polimetal, pelo valor de livros, correspondente às
referidas participações societárias, sem geração de ganho ou perda de valor.

De acordo com o artigo 226 da Lei das S.A., as Diretorias da Taurus e da Polimetal nomearam a
KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob nº 57.755.217/0005-52 e registrada no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº CRC SP014428/F-7, com
sede na Avenida Carlos Gomes, n° 258, Bairro Petrópolis, em Porto Alegre/RS, CEP 90480-000,
como a empresa especializada responsável por proceder à avaliação do acervo líquido
patrimonial da Polimetal a ser transferido, a valores contábeis, para a controladora Taurus.

Esse é mais um passo importante na estratégia global da Taurus 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, tão logo sejam
concluídas as etapas seguintes da cisão e incorporação ora noticiadas.

Sergio Castilho Sgrillo Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
Diretor de Relações com Investidores
TAURUS ARMAS S.A.
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