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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 (Escriturador)
(Boletim de Voto a Distância)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 2021

Bento Gonçalves, RS, 23 de abril 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, nos
termos da Instrução CVM nº 481/09, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
recebeu o mapa sintético de votação abaixo, relativo às instruções de votos, vias boletins de
voto a distância recebidos pelo escriturador, para cada uma das matérias que serão
examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada, no próximo dia 27 de abril de 2021.

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 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.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO

APROVAR (SIM)

QUANTIDADE DE AÇÕES
REJEITAR (NÃO) %

ABSTER-SE

%

Deliberação Simples
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020 acompanhadas do Relatório do Auditor Independente;
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
Deliberação Simples
3. Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2021 no montante anual de até
R$3.344.969,20 (três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte
centavos), sendo até R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para o Conselho de Administração e até
R$2.984.969,20 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte
centavos) para a Diretoria conforme proposta da Administração da Companhia.
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6.758.100
Questão Simples
4. Deseja requerer a instalação do conselho fiscal para o ano de 2021?
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

%

Deliberação Simples
1 - Deliberar sobre a alteração nos artigos 13º e 14º do estatuto social da Companhia.

59%

APROVAR (SIM)

11.468.600

0%
%

11.468.600 100%

QUANTIDADE DE AÇÕES
REJEITAR (NÃO)
%

100%
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