UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ/ME nº 90.441.460/0001-48
FATO RELEVANTE
Bento Gonçalves – RS, 20 de março 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 as ações que
a Companhia tomou e está tomando para proteger seus empregados e seu negócio, contribuindo na
minimização da propagação do vírus COVID-19 (Corona vírus).
Home office – Desde segunda feira, dia 16 temos colocado em home office mandatório os funcionários em
grupo de risco e os que possuem contato diário com esse grupo. A partir de segunda feira, dia 23 de março,
essa medida será estendida a todos os funcionários administrativos. Será concedida férias de 20 dias para os
que não possuem atividades que possam ser executadas remotamente.
Fábrica - Concederemos férias coletivas de 20 aos funcionários desse setor a partir de 23 de março. Após esse
período, avaliaremos novamente a situação.
Reuniões – Incentivamos a realização de reuniões via teleconferência. As estritamente necessárias, estão
sendo realizadas em salas com ventilação natural, com janelas e portas abertas, respeitando a orientação do
Ministério da Saúde para manter a distância mínima entre as pessoas.
Chimarrão – Bebida tradicional da cultura gaúcha está proibida nas dependências da Companhia desde o dia
16 de março de 2020.
Limpeza – Reforçamos a frequência da limpeza de banheiros e postos de trabalho e disponibilizamos álcool
em gel em todos os setores de trabalho.
Visitas à fábrica – Programas de receptivos de arquitetos, visitas de investidores e quaisquer outras estão
suspensas.
Viagens de negócios – Todas viagens a negócio estão suspensas. A equipe comercial da Companhia foi
ordenada a permanecer em suas bases.
Convenção Lojistas – Suspendemos a convenção anual de lojistas, prevista para ocorrer no dia 26 de março
de 2020.
Lojas – Estão seguindo a orientação de seus governos municipais quanto ao funcionamento ao público.
Até o presente momento, não temos funcionários testados positivamente para o COVID-19.
A Companhia buscará, dentro das restrições acima evidenciadas, manter o atendimento de seus lojistas,
fornecedores e funcionários.
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Teremos impactos financeiros, principalmente em redução no faturamento, entretanto, nesse momento, não
podemos precisar seu tamanho.
Reiteramos nosso compromisso com a segurança dos nossos funcionários e da sociedade, estamos buscando
cumprir as orientações das autoridades brasileiras para minimizar a disseminação do vírus. A manutenção da
vida é nossa principal missão nesse momento.
Manteremos o mercado informado caso tenhamos alterações relevantes no funcionamento da Companhia.
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 185 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.

Relações com Investidores
(54) 3455-4425
dri@unicasamoveis.com.br
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NOTICE TO SHAREHOLDERS

Gustavo Dall Onder
Investor Relations Officer
About Unicasa: Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA) is one of the leading companies
in Brazil’s custom-made furniture industry and the only Brazilian publicly held company in the sector. The Company operates through five brands - Dell
Anno, Favorita, New, Casa Brasileira and Unicasa Corporate - distributed across 185 exclusive stores in Brazil and 17 other countries. Situated on an
area of 50,000 m², with annual production capacity of around 2.2 million modules, its plant is located in Bento Gonçalves in the state of Rio Grande do
Sul. For more information, visit our investor relations website: ri.unicasamoveis.com.br
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