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FATO RELEVANTE

Bento Gonçalves, RS, 28 de março de 2019 – 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, em continuidade ao Fato Relevante divulgado ao mercado em 24 de
março de 2019, informa, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de
Administração, em reunião realizada nesta data, deliberou sobre a substituição dos cargos
de membro do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor Comercial da
Companhia, anteriormente ocupados pelo falecido Sr. Frank Zietolie, da seguinte forma:
Para o cargo de membro do Conselho de Administração, foi eleita a Sr. Kelly Zietolie atual
Diretora Vice-Presidente, que deverá servir até a próxima Assembleia Geral a ser realizada
em 30 de abril de 2019, nos termos do art. 19, §3º, do estatuto social da Companhia, e do
art. 150, da Lei nº 6.404/76.
O Conselho de Administração também recomendou à Assembleia Geral a ratificação da
eleição da Sra. Kelly Zietolie para completar o mandado dos conselheiros em curso, que se
encerra na Assembleia Geral Ordinária que tiver por objeto deliberar sobre as contas dos
administradores referentes ao exercício social de 2019, a ser realizada em 2020.
Para o cargo de Diretor Presidente, foi eleita, interinamente, a Sra. Kelly Zietolie, que
deixará de ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente e o referido cargo de Diretor VicePresidente ficará vago para futuro preenchimento.
O cargo de Diretor Comercial anteriormente ocupado pelo sr. Frank Zietolie permanecerá
vago para futuro preenchimento.,
Dessa forma, o Conselho de Administração e a Diretoria passarão a ser compostos da
seguinte forma:

Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração Gelson Luís Rostirolla
Vice-Presidente
do
Conselho
de Alexandre Grendene Bartelle
Administração
Membro do Conselho de Administração
Kelly Zietolie
Membro do Conselho de Administração
Daniel Ferreira Maia de Freitas
Conselheiro Independente
Thiago Costa Jacinto

Diretor Presidente
Diretor Vice-Presidente
Diretor Financeiro
Diretor Comercial
Diretor de Relações com Investidores

Diretoria
Kelly Zietolie
Vago
Gustavo Dall Onder
Vago
Gustavo Dall Onder

A Companhia esclarece que a substituição do Sr. Frank Zietolie nos cargos por ele ocupados
na Diretoria da Companhia está sendo feita em caráter interino, até que a Companhia
encontre novos profissionais para ocupar tais cargos, e manterá o mercado informado a
respeito.

Bento Gonçalves, 28 de março de 2019.

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 220
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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