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AVISO AOS ACIONISTAS 
 

Bento Gonçalves, RS, 11 de dezembro de 2015 – A Unicasa Indústria de Móveis 
S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), uma das 
maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e única empresa brasileira do setor 
listada em bolsa de valores, comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que o 
Conselho de Administração da Unicasa Indústria de Móveis S.A., em reunião realizada em 11 
de dezembro de 2015, declarou a distribuição e aprovou o pagamento de juros sobre o capital 
próprio, relativo ao exercício de 2015, no valor bruto de R$ 7.500.802,31 (sete milhões, 
quinhentos mil, oitocentos e dois reais e trinta e um centavos), correspondentes  a  R$ 
0,11350000 por ação; com base na aplicação da TJLP ( Taxa de Juros de Longo Prazo), calculada 
sobre o Patrimônio Líquido da Companhia até 31 de dezembro de 2015. O pagamento será 
efetuado em data a ser deliberada na Assembleia Geral de 2016 e sujeita-se ao Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) de acordo com a legislação vigente.  
 

A importância correspondente ao pagamento dos juros sobre capital próprio acima referida 
será imputada no cálculo do dividendo obrigatório do exercício de 2015, conforme previsto no 
Estatuto Social da Companhia. De acordo com a legislação vigente, farão jus aos juros os 
acionistas da Companhia detentores de ações em 11 de dezembro de 2015, data da aprovação 
do pagamento pelo Conselho de Administração. Dessa forma, a partir de 14 de dezembro de 
2015 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas na bolsa de valores “Ex-Juros Sobre 
Capital Próprio”. 
 

A Companhia solicita aos acionistas, empresas e/ou entidades que não estejam sujeitas à 
retenção do Imposto de Renda na Fonte, que providenciem o envio da documentação para 
liberação da referida retenção, para a sede da Companhia, na Rodovia RSC 470, km 212,930, 
Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, 
Frank Zietolie, até o dia 16 de dezembro de 2015.  
 

As instruções e a data de início do pagamento dos juros sobre o capital próprio serão 
divulgadas pela Diretoria Executiva da Companhia imediatamente após a Assembleia Geral 
Ordinária que ocorrerá em 2016.  
 

Para maiores informações, os acionistas poderão entrar em contato com o Departamento de 
Relações com Investidores da Companhia. 
 

Frank Zietolie 
Diretor de Relações com Investidores 

 
Sobre a Unicasa: A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), é uma 
das maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e a única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores. A 
Companhia opera por meio de cinco marcas: Dell Anno, Favorita, New, Casa Brasileira e Unicasa Corporate, distribuídas por 522 
lojas exclusivas, com presença no Brasil e em mais 17 países. Com cerca de 50 mil m² e capacidade para produção de cerca de 2,2 
milhões de módulos por ano, sua fábrica está localizada no município de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Para 
mais informações visite nosso site de Relações com Investidores: ri.unicasamoveis.com.br. 
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