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UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48
Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado
Mapa Sintético de Votação (Consolidado)
(Boletim de Voto a Distância)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2019

Bento Gonçalves, RS, 29 de abril 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, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral, o mapa sintético de votação (em anexo), que consolida as instruções de
votos proferidas a distância por seus acionistas, para cada uma das matérias que serão
examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada no próximo dia 30 de abril, com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções para cada matéria da Ordem do Dia.

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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Mapa Sintético de Votação – Consolidado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 acompanhadas do relatório do Auditor Independente.
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
conforme a Proposta da Administração da Companhia.
Deliberação Simples
3. Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2019 nomontante anual de até R%
2.160.000,00 (dois milhões cento e sessenta mil reais), sendo até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
para o Conselho de Administração e até R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) para a Diretoria
conforme proposta da Administração da Companhia.
Questão Simples
4. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal para o ano de 2019?
*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia nem constitui proposta da administração, tendo sido
inserida em atendimento ao disposto no artigo 21-K, parágrafo único, da ICVM 481/09.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
Deliberação Simples
1. Deliberar sobre a alteração nos artigos 1º, 5º, 13º, 14º, 19º, 22º, 25º, 26º, 29º, 30º, 32º, 34º, 39º, 40º, 41º, 42º,
43º, 44º, 45º, 46º, 49º, 50º e 52º do estatuto social da Companhia para simplificar sua redação e alinhar com as
disposições do novo regulamento do Novo Mercado, conforme ofício 618/2017 DRE do dia 09 de março de 2018
da B3, bem como, ajustes pontuais referentes a correção ortográfica e concisão no artigo 29, referente aos
poderes de representação da Companhia.
Deliberação Simples
2. Eleição de um membro do conselho de administração-Limite de vagas a serem preenchidas: 1
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Eleição do seguinte candidato ao conselho de administração, em substituição ao falecido Sr. Frank Zietolie:
Candidato 1: Kelly Zietolie
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