
Agustinas 1343, Santiago 
Chil

e Telefone (56-2) 244 12 
000 

Santiago, 8 de dezembro de 2021 

Senhores 
Comissão para o Mercado Financeiro 
Nesta 

FATO ESSENCIAL 

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

Prezados senhores: 

De acordo com o disposto nos artigos 9º e 10º, § 3º da Lei 18.045 do Mercado 
de Valores e na Norma de Caráter Geral nº 30 dessa Comissão, devidamente 
habilitado, comunico-lhes que nesta data a CMPC acordou a aquisição dos 
ativos florestais e industriais dos negócios de celulose, papel e sacos de papel 
da empresa Iguaçu Celulose, Papel S.A., localizados nos estados do Paraná e 
Santa Catarina, Brasil, doravante a “Transação”. 

A Transação inclui: i) Três unidades de produção com capacidade anual total de 
105 mil toneladas de celulose; 120 mil toneladas de papel Sack-Kraft; 21 mil 
toneladas de papéis especiais, além de linhas de conversão para produção de 
500 milhões de unidades de sacos de papel por ano; ii) Todos os ativos e 
serviços necessários ao bom funcionamento dos referidos bens, como empresa 
em funcionamento e autônoma, e iii) Plantações de pinheiros com cerca de 1,9 
milhões de metros cúbicos. 
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A concretização da Transação está sujeita a uma série de condições precedentes 
usuais nesse tipo de operação, dentre as quais está a autorização do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, estabelecida pela legislação brasileira. 

O valor acordado para a Transação é de 945,7 milhões de reais, valor que 
considera tanto o preço que será pago aos vendedores ao final do fechamento, 
quanto o pagamento da dívida atualmente existente. Espera-se que a 
concretização da Transação possa ocorrer nos próximos 90 dias, após o 
cumprimento das condições precedentes pactuadas. 

Considera-se que esta aquisição venha a ter efeitos positivos nos resultados da 
Empresa, embora neste momento não seja possível quantificá-los. 

Atenciosamente, 

 

Francisco Ruiz-Tagle Edwards 
Gerente geral 

EMPRESAS CMPC S.A. 

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


