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Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2018

Bento Gonçalves, RS, 27 de abril de 2018 – 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, divulga aos seus acionistas e ao
mercado em geral, o mapa sintético final de votação (em anexo), que consolida as instruções
de votos proferidas presencialmente e a distância por seus acionistas, para cada uma das
matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no próximo dia 27 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 265 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 Final de Votação

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 2017 acompanhadas do relatório do Auditor Independente.
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
conforme a Proposta da Administração da Companhia.
Deliberação Simples
3. Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2018 nomontante anual de até R%
1.720.000,00 (hum milhão setecentos e vinte mil reais), sendo até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
para o Conselho de Administração e até R$ 1.480.000,00 (hum milhão quatrocentos e oitenta mil reais) para a
Diretoria conforme proposta da Administração da Companhia.
Questão Simples
4. Definir que o Conselho de Administração será composto por 5 membros, para mandato que se encerrará na
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020.
Questão Simples
5. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos
termos do artigo 141, da Lei nº 6.404/76?
Eleição do conselho de administração por chapa única
6. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa da Administração.
7. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às
suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
8. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem
ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?
9. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
Gelson Luis Rostirolla - Presidente do Conselho de Administração [__] %
Alexandre Grendene Bartelle - Vice-Presidente do Conselho de Administração [__] %
Frank Zietolie - Conselheiro [__] %
Daniel Ferreira Maia de Freitas - Conselheiro [__] %
Thiago Costa Jacinto - Conselheiro Indepentente [__] %
Questão Simples
10. Deseja solicitar a eleição em separado do membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, §
4º, I, da Lei nº 6.404, de 1978?
*Observação: o acionista somente pode preencher este campo caso seja ttular ininterruptamente das ações com
as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral.
Questão Simples
11. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal para o ano de 2018?
*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.
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