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Fato Relevante
Bento Gonçalves, RS, 28 de maio de 2021 – A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: 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
(“Companhia”), nos termos do art. 2º, da Instrução CVM n. 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que na data de hoje o Conselho de Administração da
Companhia aprovou o investimento de, aproximadamente, EUR 7 milhões para aquisição de
máquinas e equipamentos.
Este investimento suportará o planejamento estratégico de médio/longo prazo da
Companhia, permitindo o crescimento sustentável e alinhado às demandas dos
consumidores, que tem exigido cada vez mais personalização dos produtos, demandando
maior flexibilidade fabril para entregar uma gama ampla e diferenciada de padrões e
tamanhos.
Os equipamentos serão importados da Alemanha com previsão de entrega para o segundo
semestre de 2023.
O pagamento ocorrerá da seguinte forma: 20% após a assinatura do contrato e o saldo em
2023, quando do embarque e da entrega dos equipamentos no Brasil. O pagamento inicial
será realizado com recursos próprios, já a estrutura de capital para o pagamento da maior
parcela do investimento será revisada e adaptada de acordo com o cenário econômico do
momento.
Os equipamentos adquiridos possuem a mais avançada tecnologia disponível no mercado e
representam um avanço relevante em termos de capacidade e produtividade fabril.
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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 lojas exclusivas,
com presença no Brasil e no exterior. 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.

