WHIRLPOOL S.A.
Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar
CEP: 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ/ME no 59.105.999/0001-86
NIRE Nº 35.300.035.011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os Senhores Acionistas da WHIRLPOOL S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2020, às
10:30, na sua sede social, Avenida das Nações Unidas, no 12.995, 32º andar, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i)
aumentar o número de membros do Conselho de Administração, para o mandato em
curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, de 3 (três) para 4 (quatro)
Conselheiros, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social; e
(ii)
eleição de um membro para o Conselho de Administração da Companhia, em
complementação de mandato daqueles já eleitos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária
de 2021, tendo em vista o aumento do número de membros para compor o Conselho de
Administração da Companhia, nos termos do item (i) acima e dentro dos limites previstos no
Estatuto Social.
Informações Gerais:
1.
Poderão participar da AGE, os Acionistas titulares de ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, emitidas pela Companhia, desde que referidas ações estejam inscritas em
seu nome nos registros da Instituição Financeira Depositária, Banco Bradesco S.A., até 5
(cinco) dias antes da realização da mesma por si, por seus representantes legais ou
procuradores.
2.
Os Acionistas deverão comparecer à AGE munidos dos seguintes documentos:
(i) documento de identidade; (ii) se for o caso, instrumento de mandato para representação
do acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, § 1º da Lei nº 6.404/1976.
3.
Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos sites da
Companhia (https://www.whirlpool.com.br/investidor/), da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) (www.cvm.gov.br) e da Bolsa (B3) (www.b3.com.br), os documentos relativos às
matérias a serem deliberadas na AGE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
JOÃO CARLOS COSTA BREGA
Presidente do Conselho de Administração

