WHIRLPOOL S.A.
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86
NIRE 35.300.035.011
Companhia Aberta

DIVULGAÇÃO DO MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTÂNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA WHIRLPOOL S.A.
A SER REALIZADA DE 26 DE ABRIL DE 2019
A Whirlpool S.A. (“Companhia”), companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, em cumprimento ao disposto no §3º do artigo
21-W da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que não recebeu instruções de voto diretamente dos acionistas da Companhia referente à
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26 de abril de 2019 (“AGO”).
Portanto, tendo em vista que (i) não foram enviadas instruções de voto a distância aos agentes de
custódia dos acionistas; e (ii) não foram enviadas instruções de voto a distância diretamente à
Companhia, o Mapa Consolidado, anexo à presente como Anexo I, indica que não foram enviadas
instruções de voto a distância para os itens submetidos à deliberação na AGO.
São Paulo, 25 de abril de 2019.

Whirlpool S.A.
investidores@whirlpool.com
http://www.whirlpool.com.br/investidor

ANEXO I
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
Número de
deliberação

Matéria

Tipo de
deliberação

1

Deliberar sobre as demonstrações
financeiras,
o
relatório
anual
da
administração e o parecer dos auditores
independentes, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de
2018.

2

Quantidade de votos
Aprovar

Rejeitar

Abster-se

Total

Deliberação
Simples

---

---

---

---

Deliberar sobre a proposta de destinação
do resultado relativo ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Deliberação
Simples

---

---

---

---

3

Deliberar sobre a fixação da remuneração
global dos administradores da Companhia
para o exercício de 2019.

Deliberação
Simples

---

---

---

---

4

Deseja solicitar a instalação do Conselho
Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº
6.404, de 1976? Observação: Esta
deliberação não integra a ordem do dia da
AGO, tendo sido inserida em atendimento
ao disposto no artigo 21- I, inciso IV, da
ICVM 481/09, conforme alterada.

Questão
Simples

---

---

---

---

