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NIRE 43 3 0000739 1
COMUNICADO AO MERCADO

São Leopoldo, 11 de abril de 2019 – A Taurus Armas S.A (“Companhia ou “Taurus”) listada no
Nível 2 da BM&FBOVESPA (Símbolos: FJTA3, FJTA4), nos termos e para os fins do disposto do
art. 12 da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, vem comunicar a seus acionistas e
ao mercado em geral, que recebeu, nesta data, informe do acionista Marcos Bodin de Saint
Ange Comnene, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade
04852417/7 IFP e CPF 256.671.307/34, conforme carta anexa.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

SERGIO CASTILHO SGRILLO FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
TAURUS ARMAS S.A.
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Rio de janeiro, 11 de janeiro de 2019

“À
TAURUS ARMAS S.A.
Avenida São Borja, nº 2181, Prédio A
São Leopoldo – Rio Grande do Sul

At.:

Sergio Castilho Sgrillo Filho
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Comunicação de aquisição de ações da Taurus Armas S.A. (“Companhia”), nos termos do art. 12 da Instrução CVM nº
358/02

Eu, Marcos Bodin de Saint Ange Comnene, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade
04852417/7 IFP e CPF 256.671.307/34, na qualidade de acionista da Companhia, vem informar, nos termos do art. 12 da
Instrução CVM nº 358/02 e do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018 (“Ofício SEP”), o que segue:

(i)

No dia 05 de Abril de 2019, convertei bônus da classe A no ambiente da B3 no montante de 1.500.00 (um milhão e

quinhentas mil) ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, 5,28% (cinco vírgula vinte
e oito por cento) das ações preferenciais da Companhia;

(ii)

antes da realização da transação descrita no item (i) acima, era titular de 822.380 (oitocentos e vinte e duas mil

trezentas e oitenta) ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas de 2,89% (dois vírgula oitenta e nove por
cento) das ações preferenciais da Companhia;

(iii)

em razão da conversão, passei a ser detentor de 2.322.380 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e

oitenta) ações preferenciais, representativas de 8,89% (oito vírgula oitenta e nove por cento) das ações preferenciais da
Companhia, além dessa posição sou possuidor de 74.312 bônus classe C, 38.268 bônus classe D e 37.600 ações ON;

(iv)

essa transação não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia;

(v)

não sou parte de nenhum acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores

mobiliários de emissão da Companhia.

De acordo com o disposto no art. 12, §6º, da Instrução CVM nº 358/02, solicito que a Companhia realize as publicações desta
comunicação nos meios adequados”.

MARCOS BODIN DE SAINT ANGE COMNENE
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