
Santiago, 29 de julho de 2022 

 

 

Senhores, 

Comissão para o Mercado Financeiro 
PRESENTE 

 

 
FATO ESSENCIAL 

 
 

Empresas CMPC S.A. 

Inscrição do Registro de Valores Nº115 
 

 
Da minha consideração: 

 

Em virtude do disposto no artigo 9º e no artigo 10, segundo parágrafo, da Lei 

do Mercado de Valores Mobiliários, e na Regra Geral nº30 da Comissão do 

Mercado Financeiro, comunico-lhe como Fato Essencial das Empresas CMPC 

S.A. ("CMPC"), que desde ontem, a subsidiária Softys S.A. firmou um contrato 

para a compra de todas as ações da empresa mexicana Grupo P.I.  Mabe, S.A. 

de C.V., doravante a "Transação". 

 

P.I. Mabe, S.A. de C.V. é uma empresa mexicana que atua no desenvolvimento, 

fabricação e distribuição de lenços umedecidos, fraldas para bebês, produtos 

para a incontinência adulta e produtos de higiene feminina no México e em 

outros países, principalmente na América Central. 

 

A Transação considera que, no fechamento, o Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V. 

possui uma planta industrial na cidade de Puebla, composta por 26 linhas 

dedicadas à fabricação de fraldas para bebês e adultos e produtos de cuidados 

femininos, que são comercializados através das marcas BBTips, Chicolastic, 

Kiddies, BioBaby e outras. 

 

O vendedor é uma subsidiária da empresa belga Ontex Group, NV, que manterá 

alguns ativos e operações de fabricação em Tijuana, México, para atender o 

mercado dos Estados Unidos. 
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O preço inicialmente acordado para as ações do Grupo P.I.  Mabe, S.A.  de 

C.V. é de aproximadamente MXN$ 5.450 milhões, o equivalente a US$ 268,6 

milhões na data de hoje, que serão pagos na data de fechamento da Transação, 

sem prejuízo dos ajustes habituais de preços neste tipo de operação. Por outro 

lado, o valor aproximado de MXN 500 milhões, equivalente a US$ 24,6 milhões 

a partir de hoje, será pago em parcelas e no prazo máximo de 5 anos a partir da 

data de fechamento da Transação. 

 

A concretização da Transação está sujeita a uma série de condições precedentes 

usuais nesse tipo de operação, dentre as quais está a autorização pelas 

autoridades de Livre Concorrência em determinadas jurisdições. Não existem 

condições associadas ao financiamento da Transação. Seguindo as condições 

acordadas no contrato, o fechamento da transação está previsto para ocorrer nos 

próximos seis meses. 

 

A sólida situação financeira da CMPC permite-lhe dispor dos recursos 

necessários para efetuar o pagamento do valor indicado. Estima-se que esta 

aquisição terá efeitos positivos nos resultados da CMPC, embora por enquanto 

não seja possível quantificá-los. 

 

Sem outras considerações e com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 
 

Francisco Ruiz-Tagl e Edwards
 

Gerente Geral 

EMPRESAS CMPC S.A. 
 
 

c.c.: Bolsa de Comércio de Santiago, Bolsa de Valores 
Bolsa Eletrônica do Chile, Bolsa de Valores 

Comissão de Classificação de Riscos 
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