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FATO RELEVANTE
MUNDIAL S.A – PRODUTOS DE CONSUMO “Companhia”), em observância
aos termos do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), e do artigo 2 da Instrução CVM n.º 358/2002, conforme alterada,
vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Administração
tem acompanhado os desdobramentos recentes relacionados ao Covid-19 e
suas consequências para o cotidiano do Brasil, com monitoramento constante
da situação e das orientações das autoridades Brasileiras e Internacionais e que,
tendo em vista o cenário atual e a recente publicação da Medida Provisória nº
931 de 30 de março de 2020, (i) o Conselho de Administração da Companhia
após uma avaliação criteriosa, resolveu, adiar a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“AGOE”), inicialmente programada para ocorrer no dia 30 de abril
de 2020, para o dia 1º de junho de 2020, às 12:00 (horário de Brasília), na sede
da Companhia, Rua do Paraíso, nº 148, conj.142 – Bairro Paraíso – São
Paulo/SP. (ii) A Companhia irá reapresentar a Proposta da Administração, e os
boletins de voto a distância e o calendário de eventos corporativos, para refletir
a nova data da AGO, sua respectiva convocação e, no caso do boletim de voto
à distância, foi também estendido o período para votação à distância,
resguardando dessa forma o pleno direito de participação de seus acionistas pelo
mecanismo do voto a distância, mantendo-se o prazo de votação aberto até o
dia 25 de maio de 2020. (iii) O edital de convocação da AGOE, que deveria ser
divulgado via sistema IPE em 14/04/2020, deverá ser feito no dia 16 de maio de
2020. (iv) Em razão da excepcionalidade do atual momento, não foi possível
reapresentar o calendário de eventos corporativos da Companhia na
antecedência regulamentar prevista, devendo o mesmo ser reapresentado ainda
hoje, em caráter extraordinário.
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, 14 de abril de 2020.
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