WHIRLPOOL S.A.
Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar
São Paulo/SP
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86
NIRE nº 35.300.035.011
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 03 de maio de 2019 às 10:00 horas na sede social da
Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Considerando a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia os avisos de convocação foram dispensados.
MESA: Presidente: João Carlos Costa Brega; Secretário: Fabio Henrique Faria Rodrigues
Logli.
ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar sobre (I) a celebração, pela Companhia, do
aditamento ao Contrato de Compra e Venda (Share Purchase Agreement – “SPA”)
celebrado em 24 de abril de 2018 pela Companhia e outras vendedoras, em conjunto
com a Whirlpool Corporation, e a Nidec Corporation, conforme deliberações tomadas em
Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2018; e (II) a
alienação das quotas detidas pela Companhia na Embraco Indústria de Compressores
e Soluções em Refrigeração Ltda., para a Nidec Corporation ou uma ou mais
afiliadas desta, incluindo, mas sem se limitar, Nidec GPM do Brasil Automotiva Ltda.,
conforme autorizado pelo SPA; e (III) a autorização e a outorga de poderes para a
Diretoria e funcionários da Companhia para a prática dos atos necessários à
implementação das deliberações tomadas, em especial, mas sem se limitar, a celebração
dos respectivos contratos de câmbio, transferências bancárias e autorização de
pagamentos, por meio eletrônico ou carta, bem como se necessário a celebração de
contratos de derivativos, todos relativos à implementação das deliberações aqui tomadas.
DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
conselheiros presentes deliberam, por unanimidade, nos termos do Artigo 9, alínea (i) e
(j) do Estatuto Social da Companhia, (I) Aprovar a celebração, pela Companhia, do

aditamento ao SPA datado de 03 de maio de 2019, cuja cópia ficará arquivada na sede
da Companhia; (II) Aprovar a cessão e transferência das 545.143.024 (quinhentas e
quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e três mil e vinte e quatro) quotas, com o
valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 545.143.024,00 (quinhentos
e quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e três mil e vinte e quatro reais), de
titularidade da Companhia no capital social da Embraco Indústria de Compressores
e Soluções em Refrigeração Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua
Rui Barbosa, nº 1.020, Distrito Industrial, Joinville, SC, CEP 89219-100, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 29.958.609/0001-50, com seu Contrato Social arquivado perante a
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42.205.722.398 (a
“Embraco”), de um total de 545.143.124 (quinhentas e quarenta e cinco milhões, cento
e quarenta e três mil e cento e vinte e quatro) quotas representativas do capital social
da Embraco, para a Nidec Corporation ou uma ou mais afiliadas desta, incluindo, mas
sem se limitar, a Nidec GPM do Brasil Automotiva Ltda., sociedade empresária
limitada, com sede na Estrada General Motors, No. nº 852, Galpão 11-12, Condomínio
Industrial,

Indaiatuba,

SP,

CEP

13347-500,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

04.758.253/0001-80, com seu Contrato Social arquivado perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.217.213.994, conforme previsto no SPA; e (III)
Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar, perante os órgãos públicos e terceiros em
geral, todos e quaisquer atos, tomar todas as providências e assinar quaisquer
documentos necessários à implementação das deliberações constantes dos itens (I) e (II)
acima, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido, conforme
aplicável. Autorizam e Outorgam, ainda, à Diretora da Companhia, (a) Suely Morales
Zinezi, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade
RG nº 19.234.944-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 148.514.468-02 e às
funcionárias da Companhia, (b) Gabriela Brogiolo da Silva, brasileira, solteira,
administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 35.330.744,
inscrita sob o CPF/MF nº 384.590.108-05; (c) Gisele Roschel da Silva Siqueira, brasileira,
solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 34.580.490-9, inscrita sob
o CPF/MF nº 323.374.438-25; e (d) Camila Pio Fraccaro, brasileira, divorciada,
administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 28.789.508-7 e
inscrita sob o CPF/MF nº 222.464.908-80, todas com endereço profissional na Avenida
das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-000, os
poderes necessários para, de forma conjunta entre si ou com um Diretor Estatutário da
Companhia, independente da ordem de nomeação, celebrar contratos de câmbio, bem
como, se necessário, contratos de derivativos, e de forma isolada, para realizar
transferências bancárias e autorizar pagamentos, por meio eletrônico ou carta, tudo
relativo à implementação das deliberações aqui tomadas.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 03 de
maio de 2019. MESA: João Carlos Costa Brega, Presidente e Fabio Henrique Faria
Rodrigues Logli, Secretário. CONSELHEIROS: João Carlos Costa Brega, Conselheiro
Presidente; Andrea Neves Clemente Hand, Conselheira e Antonio Mendes, Conselheiro.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 03 de maio de 2019.
MESA:
____________________________
João Carlos Costa Brega
Presidente

____________________________
Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli
Secretário

