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COMUNICADO AO MERCADO
Bento Gonçalves, RS, 22 de março 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, atendendo ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM
358/02, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu correspondência da Kinea Investimentos Ltda, CNPJ 08.604.187/0001-44,
(“Gestora”) comunicando que a soma de ações ordinárias detidas pelo conjunto de fundos
administrados pela gestora atingiu, no dia 20 de março de 2017, participação acionária de,
aproximadamente, 4,84% das ações ordinárias (“ações ON”), de emissão da Unicasa
Indústria de Móveis S.A, administrando um total de 3.198.500 (três milhões, cento e
noventa e oito mil e quinhentas) ações.
A Gestora declara que a alienação de tal participação tem o exclusivo objetivo de
investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou
estrutura administrativa da Companhia e informa que não participa de qualquer acordo ou
contrato que regule o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários dessa Companhia.
Para informações adicionais, entre em contato com a área de Relações com Investidores.

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 410
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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