
CMPC 

Empresas CMPC S.A. 
 

(Sociedade Limitada Aberta) 
Inscrição de Registro de Valores Nº 115 

PAGAMENTO DE DIVIDENDO PROVISÓRIO Nº280 
 
 

Informam-se os acionistas das Empresas CMPC S.A. ("a "Companhia") que em Reunião 
Ordinária do Conselho realizada em 18 de novembro de 2022, foi acordada a distribuição 
de um dividendo provisório no valor de US$ 0,08 (zero vírgula zero oito dólares dos Estados 
Unidos da América) por ação, a débito do Lucro Líquido Distribuível referente ao ano de 
2022, que serão pagos a partir de 12 de dezembro de 2022.  
 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
O referido dividendo será pago em pesos chilenos ou em dólares dos Estados Unidos 
("Dólares") à escolha dos acionistas, por meio de um dos dois mecanismos a seguir, 
conforme instruído aos acionistas para a Sociedade através do e-mail enviado para 
acciones@cmpc.cl, até no máximo, o dia 5 de dezembro de 2022: 
 

(i) Os acionistas que optarem por receber o pagamento do dividendo em Dólares, 
deverão solicitá-lo expressamente à Sociedade através do e-mail e no prazo 
acima mencionado, indicando os dados da conta bancária corrente em Dólares 
na qual desejam efetuar o pagamento do depósito, por meio do qual o dividendo 
será pago. 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. 
 

(ii) (ii) Os acionistas que não solicitaram o pagamento em Dólares receberão o 
pagamento dos dividendos de acordo com o seu equivalente em pesos de 
acordo com a cotação do Dólar Observado publicada pelo Banco Central no 
quinto dia útil anterior à data de distribuição dos dividendos e que serão 
informados em qualquer caso através de uma publicação do site da Empresa 
www.cmpc.com. O pagamento poderá ser feito por depósito em conta corrente 
em pesos ou por meio de cheque nominativo, não cruzado, em nome do titular 
das ações, enviado por correio ao endereço que o acionista mantém informado 
no Cadastro de Acionistas da Sociedade, à escolha do acionista, a qual deverá 
ser expressamente comunicada à Sociedade por e-mail e no prazo acima 
mencionado. 

 
Caso o acionista não tenha instruído a Sociedade nenhuma forma de pagamento conforme 
indicado acima, seu dividendo estará disponível para ser pago em pesos chilenos, a partir 

mailto:acciones@cmpc.cl


da data informada para o pagamento do dividendo em questão, neste caso, o acionista 
entrar em contato com o departamento de ações da Sociedade para informar a forma de 
pagamento em pesos chilenos escolhido de acordo com o disposto no parágrafo (ii) acima.  
 
QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

 
REGISTRO DE ACIONISTAS - PODERES  
 
Terão direito al referido dividendo os titulares de ações que constarem registradas no 
Registro de Acionistas à meia-noite do dia 05 de dezembro de 2022. 
 

O GERENTE GERAL 

     VALOR POR AÇÃO                                      QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

                              0,08 Dólares                  Os acionistas serão informados oportunamente 
 


