
 

Santiago, 9 de julho 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, § 2º, da Lei de Mercado de Valores, 
comunico-lhes em caráter de informação essencial que, na sessão de ontem, a Direção das 
Empresas CMPC S.A. ("a Companhia") concordou em modificar a Política de Dividendos que 
foi aprovada na sessão da diretiva de 8 de abril de 2021 e informada à Reunião Geral Ordinária 
de Acionistas de 29 de abril de 2021. 

Tendo em conta a evolução positiva que os negócios da Companhia têm apresentado este ano, 
explicada por um maior dinamismo nos mercados de celulose e papel, o bom desempenho das 
suas operações e a sólida posição de liquidez que detém, a Direção acordou (i) aumentar o valor 
a ser distribuído a título de dividendos de 30% para 100% do Lucro Líquido Distribuível do 
exercício de 2021, (ii) incorporar a distribuição de 2 dividendos provisórios adicionais à referida 
Política com relação ao exercício de 2021, sendo o primeiro a ser pago no mês de julho e o 
segundo no mês de setembro, que se somam ao dividendo provisório a ser pago no mês de 
dezembro de 2021 ou no mês de janeiro de 2022 e ao dividendo final, que deverá ser acordado 
na Reunião Ordinária de Acionistas que se pronuncie sobre as demonstrações financeiras do 
exercício correspondente ao ano de 2021 e (iii) que os dividendos poderão ser pagos em pesos 
chilenos ou em dólares dos Estados Unidos da América, para os acionistas que assim o 
requeiram. 

Em relação ao dividendo provisório aprovado para o mês de julho, a Diretiva também acordou 
em distribuir o valor de US$ 0,032 (zero vírgula zero trinta e dois dólares dos Estados Unidos da 
América) por ação, a partir de 30 de julho de 2021, debitado ao Lucro Líquido Distribuível do 
exercício de 2021, dividendo este correspondente ao nº 275. 

O referido dividendo provisório será pago em pesos chilenos ou em dólares dos Estados Unidos 
da América, à escolha dos acionistas, conforme procedimento abaixo indicado: 

a) Os acionistas que optarem por receber o pagamento do dividendo provisório em dólares dos 
Estados Unidos da América deverão solicitá-lo expressamente à Companhia por meio de 



solicitação enviada ao departamento de ações da mesma, até o quinto dia útil anterior à data do 
pagamento do dividendo, por e-mail endereçado acciones@cmpc.cl. Nessa solicitação, o 
acionista deverá indicar os dados da conta bancária em dólares em que deseja efetuar o depósito, 
por meio do qual será pago o dividendo. 

Ficará entendido que os acionistas que não solicitarem o pagamento do dividendo em dólares na 
forma e oportunidade indicadas acima optaram por receber o pagamento do dividendo em pesos 
chilenos. 

b) Os acionistas que não solicitaram o pagamento em dólares receberão o pagamento de acordo 
com seu equivalente em pesos chilenos, à taxa de câmbio do dólar informada pelo Banco Central 
para o quinto dia útil anterior à data do pagamento do dividendo, o que será devidamente 
informado pela Companhia por meio de publicação que será feita no mesmo dia em seu site 
www.cmpc.com. Este pagamento poderá ser efetuado mediante depósito em conta corrente 
bancária em pesos ou mediante cheque nominativo, não cruzado em nome do titular das ações, 
enviado por correio para o endereço informado pelo acionista no Registro de Acionistas da 
Companhia, a critério do acionista, o que deverá ser comunicado ao departamento de ações da 
Companhia para o correio acciones@cmpc.cl.  

Caso o acionista não tenha indicado à Companhia a forma de pagamento conforme indicado 
anteriormente, seu dividendo estará disponível para ser pago em pesos chilenos a partir da data 
informada para o pagamento do dividendo em questão, caso em que o acionista deverá entrar em 
contato com o departamento de ações da Companhia para informar a forma de pagamento em 
pesos chilenos de acordo com o disposto na letra b) anterior. 

Atenciosamente, 

 

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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