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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 08 de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede
social da Whirlpool S.A., localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
INSTALAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho Fiscal foi instalada com a presença
da totalidade dos Conselheiros efetivos e, também, da totalidade dos Conselheiros
suplentes. Adicionalmente, os trabalhos foram iniciados com a presença dos Srs. Carmen
Chulek e Julio Braga Pinto, auditores independentes da Ernst & Young Auditores
Independentes; dos membros da Administração da Companhia, Sr. André Gustavo de
Freitas Dutra, diretor jurídico; Sra. Érika Diniz Scaffa Falcão, gerente jurídico sênior.
Todos os participantes desta Reunião se fizeram presentes por meio eletrônico
(videoconferência), nos termos do artigo 8º, parágrafo quarto, do Regimento interno do
Conselho Fiscal.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Curti, que escolheu a Sra.
Natasha Souza d’Oliveira para secretariá-lo.
ORDEM DO DIA: (i) apresentação dos Auditores Independentes sobre as Informações
Financeiras Trimestrais referentes ao primeiro trimestre de 2020; (ii) análise das
Informações Financeiras Trimestrais do primeiro trimestre de 2020; e (iii) apresentação
sobre as medidas adotadas pela Administração da Companhia para a crise pandêmica em
decorrência do COVID-19, atualmente em curso no país, e seus efeitos.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, foram apresentadas aos membros do conselho
fiscal as informações trimestrais da Companhia, contendo as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2020,
acompanhadas das notas explicativas, do relatório da administração e do relatório de
revisão especial emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Após análise,
exame e discussão, restando consignado que a Companhia e o auditor independente
esclareceram antecipadamente todos os questionamentos efetuados pelos membros do
Conselho Fiscal, os quais obtiveram as devidas respostas conforme esclarecimentos
prestados e as apresentações realizadas na presente data, sendo que todos os
documentos utilizados para as apresentações e explanações ficarão arquivados na sede
da Companhia, o Conselho Fiscal da Companhia, por unanimidade dos votos dos
presentes, opinaram favoravelmente à divulgação das informações financeiras trimestrais
da Companhia referentes ao período encerrado em 31 de março de 2020. Os Senhores
Conselheiros sugeriram o envio mensal das minutas do balancete sumário da Companhia.

Finalmente, o diretor jurídico da Companhia, Sr. André Gustavo de Freitas Dutra,
apresentou aos Senhores Conselheiros as medidas adotadas pela Administração da
Companhia em face da crise em curso no país, origina pela pandemia do COVID-19.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida
e achada conforme, foi assinada por todos.

São Paulo, 08 de junho de 2020.
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