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Santiago, 29 de outubro de 2021 

Senhores 
Comissão para o Mercado Financeiro 
Nesta 

FATO ESSENCIAL 

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

Prezados senhores: 

Nos termos do disposto no artigo 9º e no artigo 10º, inciso segundo da Lei do 
Mercado de Valores, informo, como Fato Essencial de Empresas CMPC S.A. 
(“CMPC”), que nesta data a filial Melhoramentos Ltda. (“Softys Brasil”) 
acordou a compra da totalidade das ações da Carta Fabril S.A. (“Carta Fabril”), 
de parte da família Coutinho, doravante a “Transação”. 

A Carta Fabril foi fundada em 1991 e atualmente conta com duas fábricas 
localizadas nos estados de Goiás e Rio de Janeiro, com capacidade para 
produzir 100 mil toneladas de papel tissue por ano e 9 linhas de Personal Care, 
incluindo fraldas infantis, de adultos, cuidados femininos e lenços umedecidos. 
É uma empresa líder na comercialização de papel tissue no sudeste do Brasil, 
sob marcas reconhecidas, como Cotton. Se concretizada a Transação, a Softys 
Brasil consolidaria uma capacidade instalada de produção de 380 mil toneladas 
de papel tissue por ano, somando suas operações atualmente existentes, 
localizadas tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Paraná. 

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 as ações da Carta Fabril é de 1.138 milhões de reais, que 
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será pago aos vendedores no fechamento da Transação, a ocorrer nos próximos 
150 dias, após o cumprimento das condições precedentes pactuadas. A sólida 
situação financeira da CMPC permite-lhe dispor dos recursos necessários para 
efetuar o pagamento do montante indicado. 

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

Atenciosamente, 

 

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


