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COMUNICADO AO MERCADO

São Leopoldo, 16 de novembro de 2020 - 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, informamos aos acionistas, investidores e
ao mercado em geral, que em 17 de novembro de 2020, a Taurus participará às 17:00 da “Live”
promovida pelo Nord Research, exclusivamente para seus assinantes, com a presença do CEO
da Taurus, Salesio Nuhs e do CFO Sérgio Sgrillo.

Roteiro:
1 - Vocês podem comentar rapidamente sobre números do terceiro trimestre, falar um pouco dessa
reestruturação tão bacana que vocês têm feito.
2 - Como foi para Taurus lidar com a reestruturação durante a pandemia?
3 - Vocês podem comentar um pouco sobre os novos produtos, como foi o processo de reestruturação?
4 - O desempenho de vendas nos Estados Unidos foi muito interessante, mas o que mais nos chamou a
atenção foi o crescimento de +174% na venda de armas quando a compara com 3T19. Vocês podem
comentar um pouco sobre isso?
5 - É bastante interessante que nós percebemos um receio por parte dos investidores de que a presença
de Democratas à Casa Branca trouxesse algum tipo de redução nas vendas de armas nos Estados
Unidos, e vocês até comentaram no release de resultados que é um fenômeno até de aumento de
procura. Comenta um pouco sobre isso para os nossos assinantes, como vocês imaginam que será 2021
e como vocês costumam se preparar para esse possível aumento expressivo de demanda?
6 - A joint venture com a Jindal Group, na Índia, quais são as expectativas de demanda para Taurus,
como vocês enxergam essa nova parceria?
7 - Como está a situação da COVID19 na Índia, como está o planejamento de vocês para começar a
operação?
8 - Vocês podem comentar um pouco também sobre a questão do endividamento, quem acompanha
vocês há mais tempo sabe quanto isso foi importante durante o processo de renegociação e
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reestruturação da companhia, podem explicar melhor como está este processo, o acesso ao crédito para
Taurus?
9 - Como o endividamento, caixa e resultados da companhia conversa com o dólar?
10 - Recentemente vocês inseriram o programa de bonificação de ações aos administradores da
empresa, podem comentar?
11 - Onde está o risco hoje, para TASA? Os resultados estão ótimos, o que vocês acham que seja o
'Calcanhar de Aquiles' de vocês?
12 - Olhando para este novo patamar de resultado, de margens, de produção recorde, é esperado que
TASA continue esta evolução para o 4T20 e 2021?

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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