UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ/ME nº 90.441.460/0001-48
AVISO AOS ACIONISTAS
Bento Gonçalves – RS, 03 de fevereiro de 2020 – A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3,
Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 13 de novembro de 2019 e 03 de dezembro de 2019, que
ontem, dia 02 de fevereiro, encerrou-se o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 174, da Lei nº
6.404/76, sem qualquer oposição de credores em relação à redução do capital social da Companhia deliberada
em reunião do Conselho de Administração no dia 13 de novembro de 2019 e em Assembleia Geral
Extraordinária no dia 03 de dezembro de 2019, efetivando-se, portanto, a referida redução de capital no valor
de R$40.708.920,96 (quarenta milhões setecentos e oito mil novecentos e vinte reais e noventa e seis
centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas
no capital social da Companhia, sendo R$13.784.742,58 (treze milhões setecentos e oitenta e quatro mil
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para absorção dos prejuízos acumulados e
R$2.658.343,92 (dois milhões seiscentos e cinquenta e oito mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e
dois centavos) para absorção do saldo negativo da reserva de capital, ambos constantes nas Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e R$24.265.834,46 (vinte e quatro
milhões duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), por
julga-lo excessivo, com restituição aos acionistas do valor de R$0,367183682 por ação, conforme art. 173, da
Lei nº 6.404/76.
Desta forma, o capital social passa dos atuais R$187.708.920,96 (cento e oitenta e sete milhões setecentos e
oito mil novecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) para R$147.000.000,00 (cento e quarenta e sete
milhões de reais), permanecendo dividido em 66.086.364 (sessenta e seis milhões oitenta e seis mil trezentos
e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do
caput do art. 5º do estatuto social da Companhia.
Farão jus à restituição de parte do valor das ações os acionistas inscritos nos livros da Companhia no dia 05
de fevereiro de 2020, cujos valores serão pagos no dia 14 de fevereiro de 2020.

Gustavo Dall Onder
Diretor de Relações com Investidores
Sobre a Unicasa: A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: 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 193 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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