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COMUNICADO AO MERCADO

São Leopoldo, 30 de abril de 2021 - A Taurus Armas S.A. (“Companhia” ou “Taurus”) listada no Nível 2
da B3 S.A. – BRASIL BOLSA BALCÃO (Símbolos: TASA3, TASA4), em atendimento ao Ofício-Circular nº
7/2020-CVM/SEP, informa aos acionistas, investidores e ao mercado em geral, que em 05 de maio de
2021 o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs, participará às 19:00 da Live promovida pela canal no
Youtube Guns Fanatics: https://www.youtube.com/channel/UCaKevFgXL0AZNTRGuc48_CA
Roteiro dos principais assuntos a serem abordados:
Entrevistador: Eng Jorge Kalenderian
1) Em qual etapa está o desenvolvimento do Fuzil calibre 7.62 x 51 (AR10) e quais as burocracias
envolvidas?
2) Quais os entraves para a redução de IPI das armas de fogo montadas ou fabricadas no Brasil?
3) Como desenvolvedor e conhecedor do processo MIM (Metal Injection Molding), podemos
esperar mais desenvolvimentos com utilização de novos materiais como por exemplo Inconel?
4) Para quando poderemos ter a venda do AK 47 no Brasil? Terá alguma joint venture com a Rostec
Kalashnikov ou será independente com design diferente? Será de bloco usinado ou estampado?
Entrevistador: Chico Campadello
1) Você já testou muitas armas da Taurus? Qual sua arma preferida?
2) Por que no Brasil não temos revólveres de calibre grande com canos de menos de 4"?
3) Qual a sua opinião sobre os decretos do governo, as tentativas da oposição para retirá-los e
como isso afeta a Taurus?
4) Qual o ranking do mercado brasileiro entre os países que a Taurus vende armas?
Entrevistador: Marcos Barrichelo
1) Quais serão os lançamentos ainda para 2021, datas e modelos?
2) Como a Taurus vê o mercado brasileiro para disponibilizar insumos para recarga de calibres de
caça como 3030, 3006, 460s&w, 500s&w e outros?
3) A Taurus tem previsão de algum lançamento de pistolas de alta performance já customizadas
para tiro como as CZ Shadow 2 e Tanfoglio?
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4) Como essa instabilidade jurídica em nosso país influência os planos da Taurus para os próximos
anos?
Entrevistador: Anselmo Sanches
1) A Taurus pretende lançar uma 1911 bifilar em 9mm?
2) Comente sobre o lançamento do revólver 5.56mm e qual o público alvo
3) Nos USA existe uma 1911 no calibre 357MAG chamada COONAN. A Taurus poderia fabricar
modelo semelhante?
4) Por que a Taurus não fabrica mais suas armas na oxidação preta brilhante em seus revólveres
mais caros?
5) Por que o revólver 500mag deixou de ser produzido? E se voltar a produção, quando será?

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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