
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

Bento Gonçalves, RS, 25 de julho de 2014 – 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 que a partir de hoje, 25 de julho está em Período de Silêncio e 

de Vedação à Negociação. O Período de Silêncio tem como principal objetivo garantir a 

equidade das informações, isto é, todos os acionistas devem receber as mesmas informações 

ao mesmo tempo. A Vedação à Negociação objetiva garantir que não ocorra negociação de 

ações por pessoas que tenham acesso a informações privilegiadas (pessoas vinculadas). Esta 

prática se inicia no dia 25 de julho e se encerra no dia 11 de agosto, após divulgação dos 

resultados do segundo trimestre do ano de 2014, que acontecerá após o fechamento do 

mercado. A equipe de Relações com Investidores neste período estará impedida de fornecer 

informações pertinentes aos resultados do segundo trimestre de 2014, atendendo 

normalmente sobre demais informações rotineiras da Companhia. 

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 seis 

marcas: Dell Anno, Favorita, New, Casa Brasileira, Telasul Modulados e Unicasa Corporate, 

distribuídas por 744 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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