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FATO RELEVANTE 

A LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” ou “Companhia”), de acordo com as disposições da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e, em 

atendimento às disposições do Artigo 9º e inciso segundo do Artigo 10º da Lei de Mercado de Valores 

chilena nº 18.045, da Norma de Carácter General no 30, ambas emitidas pela Superintendência de Valores 

Seguros - SVS do Chile, sob o nº de registro 306, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral 

o seguinte FATO RELEVANTE: 

 

Dando continuidade ao processo de cancelamento do programa de BDRs da Companhia 

(“Cancelamento”), nos termos do Aviso aos Detentores de BDRs da LATAM, publicado em 07 de abril de 

2016 nos jornais DO – Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, além de disponibilizado 

através do website da Companhia http://www.latamairlinesgroup.net, no último dia 09 de maio de 2016 

encerrou o prazo para os investidores manifestarem sua opção em manter as ações ordinárias subjacentes 

dos BDRs (“Ações”) e a BM&FBOVESPA bloqueou, em 23 de maio de 2016, o respectivo saldo dos titulares 

de BDRs que optaram por aderir ao procedimento de venda das Ações na Bolsa de Comercio de Santiago 

– Bolsa de Santiago, através do procedimento denominado Sale Facility.  

 

Em decorrência do bloqueio, foi atribuído um valor teórico de venda das Ações na Bolsa de Santiago no 

montante de $ 4.333,80 (quatro mil, trezentos e trinta e três pesos chilenos e oitenta centavos) por Ação, 

correspondente ao valor de mercado das Ações no Chile verificado em 23 de maio de 2016, equivalente 

em Reais à R$22,25 (vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) por Ação, convertido com base na taxa 

“PTAX”, assim definida como a média das taxas de câmbio de venda de tais moedas praticadas no 

mercado de câmbio em 23 de maio de 2016, média essa divulgada por meio do endereço eletrônico do 

Banco Central do Brasil na internet. 

 

Maiores informações e instruções relativas ao processo de Cancelamento poderão ser obtidas no Aviso 

aos Detentores de BDR da LATAM. 

 

Por fim, a Companhia informa que o próximo Fato Relevante relacionado ao processo de Cancelamento 

está previsto para ser publicado no dia 09 de junho de 2016, por meio do qual será informado o montante 

total de Ações vendidas no Chile, o preço médio em Pesos Chilenos por BDR, a data de pagamento aos 

investidores no Brasil, e o preço final em Reais a ser pago por BDR, dentre outras informações relevantes 

sobre a venda das Ações. 

 

São Paulo, 24 de maio de 2016. 

 

Ernesto Francisco José Bartel Terán  

Representante Legal no Brasil 

LATAM Airlines Group S.A. 


