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EDITAL DE RECONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(1ª Convocação)
A WHIRLPOOL S.A. (“Companhia”) informa aos seus Acionistas que a Assembleia Geral
Extraordinária originalmente convocada para o dia 29 de outubro de 2013 é por meio deste ato
reconvocada para o dia 11 de Novembro 2013, às 09:00 horas, na sua sede social, localizada na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Nesta oportunidade, serão deliberados os seguintes assuntos que constituirão a Ordem do
Dia, a saber:
(i) A proposta de alteração do artigo 2º, § 2º, item (a) do Estatuto Social da Companhia;
(ii) A proposta de inclusão do § 4° do Artigo 2° do Estatuto Social; e
(iii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Somente poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária, os Acionistas cujas ações
escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição Financeira Depositária,
Banco Bradesco S.A., até 5 (cinco) dias antes da realização da mesma.
Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos seguintes
documentos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para
representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei
n°6.404/1976.
Nos 5 (cinco) dias que antecederem a Assembleia Geral ficarão suspensos os serviços de
transferência de ações.
Todos os documentos e informações pertinentes às matérias acima mencionadas encontram-se à
disposição dos Acionistas na sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia
www.whirlpool.com.br, tendo sido enviados, também, à Comissão de Valores Mobiliários e à
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, na forma da legislação
aplicável.
São Paulo, 25 de Outubro de 2013.

João Carlos Costa Brega
Presidente do Conselho de Administração

