
Santiago, 29 de abril de 2021 

Senhores 
Comissão para o Mercado Financeiro 
Nesta 

FATO ESSENCIAL 

Empresas CMPC S.A. 
Inscrição Registro de Valores nº 115 

Prezados senhores: 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 9º e 10º da Lei do Mercado de Valores e na 
seção II da Norma de Caráter Geral nº 30 desta Comissão, informo em caráter de 
Fato Essencial referente às Empresas CMPC S.A. que, na Reunião Ordinária nº 102 
desta Sociedade, realizada hoje, foram adotados os seguintes acordos, dentre outros: 

1. Aprovar o Balanço, as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual do ano de 
2020; 

2. Distribuir (i) um dividendo final nº 273 cobrado ao Lucro Líquido Distribuível do 
exercício fiscal de 2020, no valor de $ 3 (três pesos) por ação e (ii) um eventual 
dividendo cobrado aos lucros acumulados de exercícios fiscais anteriores, pelo valor 
de $ 9 (nove pesos) por ação, que será pago a partir de 12 de maio de 2021 aos 
titulares de ações registradas no Registro de Acionistas à meia-noite de 6 de maio de 
2021; 

3. Conhecer a política de dividendos estabelecida pela Direção para o exercício de 
2021, que consiste na distribuição de 30% do Lucro Líquido Distribuível do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, mediante a distribuição de 
dividendo provisório a ser pago no mês de dezembro de 2021 ou janeiro de 2022 e 
um dividendo final, que deverá ser acordado pela Assembleia Ordinária de 
Acionistas que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício 
correspondente ao ano de 2021, pagável na data acordada pela referida Assembleia; e 



4. Nomear a empresa de auditoria externa KPMG Auditores Consultores SpA como 
auditores externos da Sociedade para o exercício de 2021. 

Atenciosamente, 

 

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


