WHIRLPOOL S.A.
Av. Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar
São Paulo – SP
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86
NIRE nº 35300035011
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE
JANEIRO DE 2020.
DATA/LOCAL: 29 de janeiro de 2020, às 10:30 horas. Sede Social da Whirlpool
S.A., localizada na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, São Paulo, SP
(“Companhia”).
CONVOCAÇÃO: Convocada conforme edital de convocação publicado nos dias 14,
15 e 16 de janeiro de 2020, nos jornais Diário Oficial da Estado de São Paulo
(empresarial, página 15, em todas as datas), e Valor Econômico (páginas E2, E2 e
B4, respectivamente), em cumprimento ao disposto no artigo 124 da Lei n.⁰
6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada.
PRESENÇA: Presentes acionistas representando 98,09% do capital social da
Companhia, atendendo ao quórum legal para instalação e deliberação, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
MESA: Em razão da ausência do Presidente do Conselho de Administração, o
Sr. João Carlos Costa Brega, foi eleito, pelos acionistas presentes, a Sra. Luciana
de Castro Mares Torres para presidir a Assembleia que convidou a Sra. Natasha
Souza d´Oliveira, para secretáriar a presente Assembleia.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (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 7°
do Estatuto Social; e (II) a eleição de 1 (um) membro para o Conselho de
Administração da Companhia, em complementação de mandatos 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 Adminitração da
Companhia, nos termos do item (I) acima e dentro dos limites previstos no Estatuto
Social.

PUBLICAÇÃO: Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presente,
que a ata desta Assembleia Geral seja lavrada na forma de sumário dos fatos
ocorridos, nos termos do disposto no §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por
Ações, assegurado aos acionistas os direitos descritos nas alíneas “a” e “b” do
referido dispositivo legal. Foi aprovada, ainda, por unanimidade dos votos dos
acionistas presentes, a proposta de publicação desta ata com a omissão das
assinaturas dos acionistas.
DELIBERAÇÕES: Após a devida análise e discussão pelos acionistas dos itens da
ordem e documentos correlatos, foram adotadas as seguintes deliberações, sendo
os votos apresentados arquivados na sede da Companhia:
(I) Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, o aumento
do 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 7° do Estatuto Social; e
(II) Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, a eleição,
ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, do Sr.
BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS GALLINA, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OAB/SC nº 17.083, portador do CPF/ME sob o nº 160.640.478-44, com
endereço na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 04578-000, para exercer o mandato vigente de membro
do Conselho de Administração da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021;
(II.i) O Sr. BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS GALLINA ora eleito declarou, sob
as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367 de 29 de maio de 2002 (“ICVM
367/02”), para a sua investidura como membro do Conselho de Administração da
Companhia, e tomou posse em seu cargo por meio de assinatura de termo de
posse, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações e das
declarações a que se refere a ICVM 367/02;
(II.ii) Consignar que, com eleição do Sr. BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS
GALLINA como membro do Conselho de Administração, o Conselho de
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Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros,
todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do
exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021: (a) Sr. JOÃO CARLOS
COSTA BREGA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 9.185.345 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
048.506.488-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar;
(b) Sr. ANTONIO MENDES, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG nº 3.533.123-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 037.998.408-34,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Hungria, 1100, Jardim Europa; (c) Sra. ANDREA
NEVES CLEMENTE HAND, brasileira, casada, administradora de empresas,
portadora da cédula de identidade RG nº 26.724.990-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME
sob o nº 183.518.778-16, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º
andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-000; e (d) Sr.
BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS GALLINA, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OAB/SC nº 17.083, portador do CPF/ME sob o nº 160.640.478-44,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-000.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual após
ter sido encerrada, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas
presentes.
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MESA: Luciana de Castro Mares Torres, Presidente. Natasha Souza d’Oliveira,
Secretária. ACIONISTAS: Brasmotor Ltda., p.p. Bernardo Ribeiro dos Santos
Gallina, Whirlpool do Brasil Ltda., p.p. Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina,
Whirlpool CSA Holdings S.A.R.L., p.p. Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina.
A presente é cópia fiel da Ata, lavrada no Livro próprio.

São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
MESA:
Luciana de Castro Mares Torres, Presidente

____________________________________

Natasha Souza d’Olivera, Secretária

_____________________________________
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