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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: 

Em virtude do disposto no artigo 9º e no artigo 10, inciso segundo da Lei de 
Mercado de Valores, comunico-lhes, em caráter de informação essencial, que na 
sua sessão ordinária de ontem a Direção de Empresas CMPC aprovou o aporte 
necessário para a construção do futuro Campus CMPC – DuocUC em 
Nacimiento, Região de Biobío.  

O projeto aprovado integra o ensino técnico e profissional de graduação, bem 
como o ensino dual com as plantas da CMPC em Nacimiento, Laja e Collipulli. 
Inclui ainda o apoio ao empreendedorismo e a formação permanente de 
colaboradores, empresas fornecedoras e comunidade em geral, contemplando a 
construção do edifício principal com uma área total de 3.500 m2 e que ficará 
situado num terreno adjacente de 17.900 m2 à Usina Santa Fé. 

O projeto envolve um investimento estimado de US$ 20 milhões. 

Em linha com a estratégia de sustentabilidade da Empresa, foi considerado o 
impacto que o Campus CMPC – DuocUC terá no desenvolvimento educacional 
e empresarial das comunidades das províncias de Biobío e Malleco. O Campus 
abarcará 700 alunos de graduação em carreiras técnicas de Engenharia, 
Administração, Saúde e Informática. 

A iniciativa aprovada também faz parte do plano de desenvolvimento de 
negócios da Empresa, uma vez que está contemplada a construção em madeira, 
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além da construção do Edifício CMPC Corporativo em Los Angeles e a 
colocação em andamento da empresa de desenvolvimento de construções em 
madeira Niuform. 

Atenciosamente, 

t 

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 


