UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ/ME nº 90.441.460/0001-48
FATO RELEVANTE
Bento Gonçalves – RS, 22 de fevereiro de 2021 – A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg:
UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade aos
Fatos Relevantes divulgados em 20 de março, 08 de abril, 18 de maio, 25 de junho e 07 de julho de 2020, que
a Companhia voltou aos níveis fabris do período pré-pandemia.
Os setores administrativos continuarão atuando conforme a demanda individual, privilegiando o trabalho em
Home Office.
Viagens a negócios estão reduzidas ao menor nível possível e permanecem restritas as visitas de terceiros à
sede da Companhia.
Vale ressaltar que o funcionamento da nossa fábrica e das nossas lojas segue as orientações dos governos
municipais e estaduais bem como das autoridades de saúde brasileiras.
Manteremos o mercado informado caso ocorram 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 199 lojas exclusivas, com presença no Brasil e no exterior. 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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MATERIAL FACT
Bento Gonçalves – RS, February 22, 2021 – Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3,
Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA) hereby informs its shareholders and the market that, in connection
with the Material Fact notices disclosed on March 20, April 8, May 18, June 25, and 07 July, 2020, that the
company have returned to pre-pandemic factory levels.
Administrative staff will continue to work according to individual requirements, privileging the home office
arrangement.
Business travel is reduced to the lowest possible level and factory visits by third parts remain suspended.
Note that our plant and stores will operate in accordance with the guidelines of municipal and state
governments and Brazilian health authorities.
We will keep the market informed if any significant changes occur in the Company’s operations.
Gustavo Dall Onder
Investor Relations Officer
About Unicasa: Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg: UCAS3: BZ, Reuters: UCAS3. SA) is one of Brazil’s leading manufacturers of
customized furniture and the only publicly held Brazilian company in the sector. The Company operates through five brands: Dell Anno, Favorita,
New, Casa Brasileira and Unicasa Corporate, distributed through 199 exclusive stores in Brazil and abroad. Its plant, situated on an area of around
50,000 m² in the city of Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, has annual production capacity of 2.2 million modules. For more information, visit our
Investor Relations website: ri.unicasamoveis.com.br.
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