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Santiago, 7 de abril de 2022 

Senhores 
Comissão para o Mercado Financeiro 
Nesta 

FATO ESSENCIAL 

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

Prezados senhores: 

Nos termos do artigo 9º e do artigo 10º, § 2 º, da Lei de Mercado de Valores, de acordo com o 
disposto no artigo 63 da Lei das Sociedades Anônimas (“Lei das Sociedades Anônimas”), e as 
instruções contidas na Norma de Caráter Geral nº 30, estando devidamente habilitado, comunico-
lhes em caráter de informação essencial o seguinte: 

Nesta mesma data, a Direção de Empresas CMPC S.A. (a “Sociedade”) adotou, entre outros, os 
seguintes acordos: 

1. Convocar a Reunião Ordinária de Acionistas (a "Reunião"), a ser realizada no dia 28 de abril de 
2022, às 11 horas, na Rua Agustinas nº 1343, cidade e município de Santiago, para submeter à 
consideração dos acionistas da Sociedade as seguintes matérias: 

a. Deliberar sobre o Relatório Anual (Relatório Integrado), Demonstrações Financeiras Anuais e 
Relatório da Empresa de Auditoria Externa, todos correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021; 

b. Deliberar sobre a distribuição de dividendos; 

c. Informar as políticas e procedimentos sobre lucros e dividendos; 

d. Nomear a Empresa de Auditoria Externa e os Classificadores de Risco; 

e. Eleição da Diretoria; 

f. Fixar a remuneração da Diretoria, juntamente com a remuneração e orçamento do Comitê de 
Diretores para o ano de 2022; 

g. Informar sobre os acordos da Direção relativos às operações referidas no Título XVI da Lei 
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18.046; e 
  
h. Deliberar sobre qualquer outro assunto de competência da Reunião Ordinária de Acionistas, nos 
termos da Lei e dos Estatutos Sociais. 

2. Na mesma sessão, a Direção acordou propor à Reunião Ordinária de Acionistas o pagamento de 
um dividendo final imputado ao Lucro Líquido Distribuível do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, no valor de 0,042698 dólares americanos por ação. O pagamento do referido dividendo, 
com prévia aprovação da Assembleia, será feito a partir de 11 de maio de 2022, em dólares dos 
Estados Unidos da América ou em pesos chilenos, mediante escolha dos acionistas. Terão direito a 
este dividendo os acionistas inscritos no Registro de Acionistas à meia-noite de 5 de maio de 2022. 

Informa-se que as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Sociedade e o correspondente 
relatório da Empresa de Auditoria Externa estão publicados no site da Sociedade, www.cmpc.cl., 
sendo possível acessar esta informação através do link: https://s23.q4cdn. com/927837516/files/
doc_financials/quarterly/2021/q4/Estados-Financieros- CMPC-Diciembre-2021.pdf.   

Forma de Participação na Reunião 

Considerando a possibilidade de existirem restrições que limitem a participação presencial na 
Reunião no momento da sua realização, a Sociedade colocará à disposição dos acionistas meios 
tecnológicos que permitam a sua participação à distância. Tais mecanismos serão informados aos 
acionistas pelos correspondentes avisos e cartas de convocação. 
 
Atenciosamente, 

Francisco Ruiz-Tagle 
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 Classificadora de Risco 
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