
 

 

 
 

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. 
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

NIRE nº 43300044513-RS 
CNPJ nº 90.441.460/0001-48 

 

Comunicado ao Mercado 

 

Bento Gonçalves, RS, 08 de junho de 2016 – 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, vem esclarecer aos seus acionistas e ao mercado em geral que não 

tem conhecimento de qualquer informação relevante não divulgada pela Companhia que 

possa justificar as oscilações de preço e volume registradas nesta data no pregão da 

BM&FBOVESPA envolvendo as ações da Companhia. 

 

O presente comunicado cumpre o pedido de esclarecimento constante do Ofício 2471/2016-

SAE, cujo teor é abaixo transcrito: 

 

08 de junho de 2016 
2471/2016-SAE 
  
Sr. Frank Zietolie 
Diretor de Relações com Investidores 
Unicasa Indústria de Móveis S.A.                   
  
Ref.: Movimentação atípica de Ações 
  
Prezado Senhor, 
  
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o 
número de negócios e quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja 
informado, até 09/06/2016, sem prejuízo ao disposto no § único do art. 6º da Instrução CVM nº 
358/02, se há algum fato, do conhecimento de V.S.a. que possa justifica-los. 
  
Ressaltamos a obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, 
de inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de 
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao 
mercado. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da 
resposta dessa empresa. 
  
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela 
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa 
companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com 
Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07. 
  
Atenciosamente, 
  
Nelson Barroso Ortega 
Superintendência de Acompanhamento de Empresas 

 

 

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informado sobre eventos que 

possam influenciar, de modo relevante, a cotação dos seus valores mobiliários ou a decisão 

dos investidores de comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à 

condição de titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados, 

nos termos dos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 358/02. 

 
 
 
 

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 463 
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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