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Comunicado ao Mercado
Bento Gonçalves, RS, 23 de setembro 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, em cumprimento ao que estabelece o art. 28 da Instrução CVM nº
308/1999, conforme alterada (“ICVM 308/99”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que em reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de setembro de 2016, foi
aprovada a contratação da BDO RCS Auditores e Consultores LTDA (“BDO”) como auditor
independente da Companhia a partir do exercício de 2017, em substituição à Ernst & Young
Auditores Independentes S.S. (“EY”).
A referida contratação ocorreu em atendimento ao artigo 31 da ICVM 308/99, em função da
rotatividade de auditores independentes a cada período de cinco anos, e a EY manifestou sua
anuência à justificativa para mudança. A BDO iniciará suas atividades a partir da revisão das
informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017.
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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 448
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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