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FATO RELEVANTE
Bento Gonçalves, RS, 25 de agosto de 2017 – 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, em atendimento à Instrução CVM nº 358/02, e alterações,
notadamente o disposto no art. 2º, parágrafo único, inciso III, informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, em decorrência das transferências de ações da Companhia, de
Juvenil Antonio Zietolie (“Juvenil”) e Emilia Angela Sareta Zietolie (“Emilia”) a seu filho Frank
Zietolie (“Frank”), conforme detalhado no Comunicado ao Mercado divulgado nesta data,
foi celebrado e arquivado nesta data, na sede da Companhia, instrumento particular de
Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas da Companhia, entre seus signatários, visando
formalizar as transferências de ações supra referidas entre Juvenil, Emilia e Frank.
Além de formalizar as transferências das ações de Juvenil e Emilia a Frank, o Primeiro
Aditamento ao Acordo de Acionistas celebrado nesta data também formalizou a saída e
desvinculação de Emilia e de Juvenil e Nely Rosa Celso Schenatto, detentores, em conjunto,
de 1,8341% do capital social da Companhia, como partes signatárias do Acordo de
Acionistas, tendo sido ratificados e mantidos integralmente todos os termos e condições
originalmente estabelecidos.
Conforme informaram os acionistas à Companhia, as transferências das participações
acionárias supra referidas e o Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas não alteram (e
não objetivam alterar) o controle ou a estrutura administrativa da Companhia, que
permanece de titularidade dos mesmos demais signatários, detentores, diretamente, de
55,6026% do capital social da Companhia, não havendo, nesta oportunidade, quantidade
visada de ações a serem adquiridas/alienadas.
A distribuição de ações e pessoas vinculadas ao Acordo de Acionistas, conforme aditado e
refletindo as transferências supra mencionadas, encontra-se no quadro abaixo, mantendose inalterado o controle da Companhia.

Acionista
Alexandre Grendene Bartelle
Frank Zietolie
Kelly Zietolie

Número de Ações Vinculadas
27.569.065
8.578.545
598.116

A cópia do aditamento ao Acordo de Acionistas e o Comunicado ao Mercado estão
disponíveis para consulta no Sistema IPE da CVM, no site da BM&FBOVESPA
(http://www.bmfbovespa.com.br)
e
no
site
da
Companhia
(http://
http://ri.unicasamoveis.com.br).

Gustavo Dall Onder
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 344
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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