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FATO RELEVANTE
CANCELAMENTO AGOE
A WHIRLPOOL S.A., companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar, CEP 04578-000 (“Companhia”), em
atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, na Instrução
CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar ao mercado em
geral e a seus acionistas o que segue.
Em razão da necessidade de distanciamento social para contenção da disseminação do COVID-19
e tendo em vista a publicação da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 (“MP”), a
administração da Companhia, após uma avaliação criteriosa, decidiu cancelar a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”) convocada originalmente para ser realizada no
dia 13 de abril de 2020.
Tendo em vista o cancelamento da AGOE, fica sem efeito o edital de convocação publicado nos
jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 13,14 e 17 de março, nas
páginas 137, 62 e 85, respectivamente, e no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 13;14,15
e 16; e 17 de março, nas páginas E19, E8 e E6, respectivamente.
A Administração da Companhia tem acompanhado todas as orientações das autoridades e está
comprometida com as diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, buscando atuar da melhor maneira
possível, preservando a continuidade do negócio e protegendo a saúde de seus colaboradores,
clientes e acionistas. Nesse sentindo, informa que divulgará nova convocação para realização da
AGOE até o prazo máximo de 31 de julho de 2020.
A Companhia reitera seu compromisso com as melhores práticas de governança corporativa e
manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da
legislação aplicável.
São Paulo, 03 de abril de 2020.
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