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COMUNICADO AO MERCADO

São Leopoldo, 26 de agosto de 2020 - A Taurus Armas S.A. (“Companhia” ou “Taurus”) listada
no Nível 2 da B3 S.A. –BRASIL BOLSA BALCÃO (Símbolos: TASA3, TASA4), 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, no dia 25 de agosto de 2020, informe do
BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda, com sede na cidade e Estado de São Paulo,
localizada à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 14º Andar, Itaim Bibi e inscrita no CNPJ/MF
60.451.242/0001-23 e devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
como administrador de carteira, 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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Prezado Senhor,
A BTG Pactual WM Gestão de Recursos LTDA, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, localizada
à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º Andar, Itaim Bibi, e inscrita no CNPJ/MF sob o número
60.451.242/0001-23 (“BTG Pactual WM”), devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 7065 de 12 de
dezembro de 2002 e atendendo ao disposto no Artigo 12 da Instrução Normativa número 358 da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), servimo-nos da presente para informar-lhes que:
1. A BTG Pactual WM informa que os fundos geridos por ela negociaram, na B3 no pregão do dia
20 de agosto de 2020, ações preferenciais (“TASA4”) de emissão da Taurus Armas S.A.
(“Companhia”), e sua participação passou a ser de 2,276,525 (dois milhões, duzentos e setenta
e seis mil, quinhentos e vinte e cinco) TASA4, equivalendo a, aproximadamente, 5.41% (cinco
inteiros e quarenta e um centésimos por cento) do total de ações preferenciais emitidas pela
Companhia. Até 24 de agosto de 2020, a BTG Pactual WM possuía participação acionária de
2,319,525 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco) TASA4,
equivalendo a, aproximadamente, 5.52% (cinco inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento)
do total de ações preferenciais emitidas pela Companhia.
2. Em adição a posição supracitada, em 24 de agosto de 2020, a BTG Pactual WM possuía
participação de 591,100 (quinhentos e noventa e um mil, cem) ações ordinárias (“TASA3”) de
emissão da Companhia equivalendo a, aproximadamente, 1.27% (um inteiro e vinte e sete
centésimos por cento) do total de ações ordinárias da Companhia. Além da posição em Bônus
de Subscrição de 279,525 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco) TASA15 e
143,948 (cento e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e oito) TASA17 de emissão da
Companhia.
3. Ressalta-se, ainda, que, (i) a aquisição da participação acionária pela BTG Pactual WM têm por
objetivo a mera realização de operações financeiras; (ii) não objetiva alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia; e, por fim (iii) a BTG Pactual WM não tem o
objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular.

Atenciosamente,

_______________________________________________________
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
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