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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 14 de outubro de 2020,
às 09:00, por meio exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril
de 2020, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i)
Aprovar a proposta da administração de alteração da sede social da Companhia, com
a consequente a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; e
(ii)

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:
Participação dos Acionistas na AGE e Apresentação de Documentos
Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a
pandemia do COVID-19 (coronavírus), e conforme autorizado pelo §3º do Artigo 21-C da
ICVM 481, a AGE será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os Senhores
acionistas participar e votar por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela
Companhia.
Poderão participar da AGE, os acionistas titulares de ações 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 AGE por si, por seus representantes legais ou procuradores, sendo que as
orientações detalhadas acerca da documentação exigida para exercício do direito de voto
constam na Proposta da Administração estão detalhadas na Proposta da Administração que
se encontra disponível na sede social da Companhia, no site de relações com investidores da
Companhia (https://www.whirlpool.com.br/investidor/), bem como no site da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br).
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS COSTA BREGA
Presidente do Conselho de Administração
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