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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Whirlpool S.A. (a “Companhia”), em atendimento ao disposto no §4º do artigo
157 da Lei nº6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade as informações divulgadas nos
fatos relevantes de 24 de abril de 2018, 11 de março de 2019, 12 de abril de 2019,
05 de maio de 2019 e 26 de junho de 2019, vem a público, informar ao mercado em
geral e a seus acionistas o que segue.
Após o cumprimento das condições precedentes aplicáveis, foi concluída, nesta data,
a venda das unidades de negócio de compressores da Embraco no Brasil e no mundo
pela Whirlpool Corporation, em conjunto com suas subsidiárias relevantes, incluindo
a Companhia, à Nidec Corporation, fabricante líder de motores elétricos, sediada no
Japão (“Operação”), objeto do contrato de compra e venda de ações (Share Purchase
Agreement) (“SPA”) e seu respectivo aditamento, celebrados entre as referidas
partes respectivamente em 24 de abril de 2018 e 03 de maio de 2019.
O preço total das unidades Embraco detidas pela Whirlpool Corporation e por suas
subsidiárias relevantes, conforme ajustado nos termos do SPA, foi de US$
1,130,727,806.00 (um bilhão, cento e trinta milhões, setecentos e vinte e sete mil,
oitocentos

e

seis

doláres

norte-americanos),

sendo

que

o

valor

de

US$

1,080,000,000.00 (um bilhão e oitenta milhões de dólares norte-americanos),
corresponde ao ajuste original de preço, e a diferença corresponde aos ajustes
habituais de capital de giro e endividamento. Dessa forma, do preço total de
aquisição, a Companhia recebeu, nesta data, da Nidec Corporation, o montante total
de US$ 671,789,324.00 (seiscentos e setenta e um milhões, setecentos e oitenta e
nove mil, trezentos e vinte e quatro dólares norte-americanos), em pagamento do
preço de venda de suas participações na (i) Embraco Indústria de Compressores e
Soluções em Refrigeração Ltda., sediada no Brasil; (ii) Beijing Embraco Snowflake
Co. Ltd. e Qingdao EECON Eletronic and Appliances Co. Ltd., sediadas na China; e
(iii) Ealing Compañia de Gestiones y Participaciones S.A. e sua controlada Embraco
North America Inc., sediadas respectivamente no Uruguai e Estados Unidos.
Mediante a conclusão da Operação, a Nidec Corporation passa a ser detentora de
100% das unidades de negócios de compressores Embraco no Brasil e no mundo.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado
informados sobre quaisquer outros desdobramentos relacionados à Operação de
acordo com a legislação aplicável.
São Paulo, 01 de julho de 2019.
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