UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ nº 90.441.460/0001-48

COMUNICADO AO MERCADO

Bento Gonçalves, RS, 20 de julho 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, comunica
que a partir de amanhã (21/07) estará em Período de Silêncio e de Vedação à Negociação. O
Período de Silêncio tem como principal objetivo garantir a equidade das informações, isto é,
todos os acionistas devem receber as mesmas informações ao mesmo tempo. A Vedação à
Negociação objetiva garantir que não ocorra negociação de ações por pessoas que tenham
acesso a informações privilegiadas (pessoas vinculadas). Esta prática se encerra no dia 04 de
agosto de 2021. A equipe de Relações com Investidores neste período estará impedida de
fornecer informações pertinentes aos resultados do segundo trimestre de 2021, atendendo
normalmente sobre demais informações rotineiras 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 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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NOTICE TO THE MARKET

Bento Gonçalves, RS, July 20, 2021 – Unicasa Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ,
Reuters: UCAS3.SA), one of the leading companies in Brazil custom-made furniture industry and
the only Brazilian publicly held company in the sector, hereby announces that as of tomorrow it
will be in its quiet and blackout period. The quiet period is mainly intended to guarantee equality
of information, i.e. all shareholders receiving the same information at the same time. The
blackout period is intended to ensure that no shares are negotiated by persons who have access
to inside information (related parties). This period will end on August 04, 2021. In this period,
the Investor Relations team will not provide information related to the results for the second
quarter of 2021, however, they will continue providing routine information on the Company.

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 exclusive stores in Brazil and abroad. Its plant is located in the city of Bento Gonçalves in the state of Rio Grande do Sul.
For more information, visit our Investor Relations website: ri.unicasamoveis.com.br.

