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Asssunto: Pediido de descoontinuidadee de Program
ma de BDR
R Nível III LATAM
L
Airrlines Group
p S/A.

Senhoor Superintenndente,
1. Trata-se de pediddo protocolaado em nestta CVM em
m 23.10.2015 pela LAT
TAM Airlines Group S.A.
(“Com
mpanhia” ouu “LATAM
M”) em conj
njunto com a Itaú Corrretora de V
Valores S.A
A. (“Instituiçção
Depossitária” ou “Itaú Coorretora” e juntamentte com a Companhhia “Requeerentes”) para
p
desconntinuidade do
d Program
ma de Braziilian Depossitary Receip
ipts – BDR Nível III (“Programa
(
de
BDRs”).
2. Tal peedido enconntra fundam
mento no artigo 48, parágrafo únnico da Insstrução CVM
M n.º 480//09,
verbis:
“Art.. 48 (...)
(...)
Paráágrafo únicco. O emisssor estranngeiro que patrocine programa de
certifficados de depósito de
d ações – BDR
B
Nívell II ou Níveel III e desseje
canccelar seu reegistro de emissor
e
devve submeterr à aprovaçção prévia da
CVM
M os proceddimentos pa
ara descontiinuidade doo programa..” (grifamoos)
VM em 077/05/2012 sob
s o número
3. O Proograma de BDRs da Companhiaa foi deferiido pela CV
CVM//SRE/BDR//2012/023.
I. Das razõees da Comp
panhia:
4. A Coompanhia innformou quue foram emitidos 2.826.411
2
B
BDRs
detiddos atualm
mente por 332
3
investidores, com
m valor uniitário em 02.10.2015 de R$ 21,889, perfazenndo um mo
ontante de R$
61.3044.854,59, neegociados na
n BM&FBO
OVESPA. Cada
C
BDR representa
r
uuma ação.
5. A Com
mpanhia funndamentou que o canceelamento do
os BDRs occorrerá em rrazão da baiixa liquidez no
mercaado e com o objetivo de
d redução dos
d custos operacionaiis relacionaados aos BD
DRs e tambbém
com a intenção de
d centralizaação da basee acionária em ações de
d emissão dda Companhia listadas na
Bolsa de Valoress de Santiaago. Após o cancelameento do Proograma de BDRs, a Companhia
C
irá
solicittar junto à CVM
C
o canccelamento do
d registro de
d companhhia aberta esstrangeira.
6. A LAT
TAM expliccitou que prretende proppor o canceelamento doo seu prograama de BDR
Rs por meioo da
venda das ações ordinárias subjacentes
s
aos BDRs na Bolsa de
d Comércioo de Santiaago – Bolsa de

Santiaago, no Chille, através do
d procedim
mento denom
minado Salee Facility, seendo que oss detentoress de
BDRs que não desejarem veender as açções poderão
o manter-see como acioonistas da Companhia
C
no
Chile.
7. No proocedimentoo de Sale Faacility, o deetentor de BDR
B
registraado nos livrros da Com
mpanhia juntto à
Itaú Corretora,
C
naa qualidade de instituiçção financeiira emissoraa e depositáária dos BDR
Rs de emisssão
da Com
mpanhia, quue não se manifestar
m
d
dentro
do prazo de 30 (ttrinta) dias corridos, a contar da data
d
de divvulgação doo Aviso aoss Investidorres, estará automaticam
a
mente aderiindo ao pro
ocedimento de
Sale Facility
F
e terrá suas açõees vendidass na Bolsa de
d Valores de
d Santiagoo, nos termo
os previstos no
citadoo aviso.
8. Juntam
mente com as razões quue levaram ao pleito, a Companhiia apresentoou os proceedimentos para
p
desconntinuidade do
d Program
ma de BDRss, conforme requerido pelo
p
parágrrafo único do
d artigo 48 da
Instruçção n.º CVM
M 480/09.
II.. Procedim
mentos para descontin
nuidade do Programa
a de BDRs:
9. A seguuir listamoss os “Procedimentos para Descon
ntinuidade do
d Programaa de BDRs”” apresentaddos
pela Companhia:
C
•

•

•
•
•
•
•

Aprovvação do Coomitê Execuutivo da Coompanhia da
d submissãão do Pediddo de Desco
ontinuidade do
Prograama de BD
DRs à CVM
M, em reuniião realizad
da em 16.122.2015, connforme ata apresentada à
SRE em
e 19.01.20016;
Publiccação, pela Companhiaa, de fato reelevante, co
omunicandoo a intençãoo de cancelaamento do seu
s
registrro como coompanhia abberta estranngeira peran
nte a CVM.. Tal fato rrelevante deeverá inform
mar
tambéém sobre a publicação
p
d Aviso aoos detentores de BDRs;;
do
Emissão de notificações à BM&FB
BOVESPA e a Itaúú Corretoraa, informaando sobre o
cancellamento;
Contraatação da Itaú
I
Corretoora para a prestação de
d serviçoss relacionaddos ao canccelamento dos
d
BDRs;
Publiccação do Aviso
A
aos deetentores dee BDRs em
m jornal de grande circculação. Taal aviso esttará
disponnível também
m nos sites da Compannhia, da CV
VM, e da BM
M&FBOVE
ESPA;
Realizzação do proocedimentoo de Sale Faacility e/ou através da manutençãão, pelos inv
vestidores, das
d
ações da Compannhia no Chille;
Uma vez
v concluído o proceddimento de cancelamen
nto dos BD
DRs, a Itaú C
Corretora e a Companhhia,
inform
marão à CV
VM e à BM
M&FBOVES
SPA o resu
ultado do procediment
p
to de canceelamento, para
p
manife
festação a respeito
r
do cancelamento do regiistro de companhia esstrangeira. Após a CV
VM
cancellar o registro de coompanhia estrangeiraa, a LATA
AM solicittará a man
nifestação da
BM&F
FBOVESPA
A quanto ao
a seu canncelamento na listagem
m de emissor estrang
geiro e faráá a
divulggação de fato relevante sobre tais decisões.
d

IIII. Conclussão:
10. Os proocedimentos que serão adotados pela Compan
nhia para caancelamentoo do program
ma de BDR
Rs e
conseqquente canccelamento do
d seu regisstro de comp
panhia aberrta estrangeeira estão em
m consonânncia
com a proposta aprovada pelo
p
Colegiaado desta Autarquia
A
n âmbito ddo Processo
no
o CVM RJJ nº
2009-12861, que tratou canccelamento de
d programaa de BDR Nível
N
III da T
Telefônica S.A.
S

11. Adem
mais, a BM
M&FBOVES
SPA encam
minhou à CVM,
C
em 17.12.2015,
1
, manifestaação quantoo à
adequação dos procediment
p
tos que serrão adotado
os pela Com
mpanhia aoo disposto no
n Manual do
Emissor no que taange à descontinuidadee de negociaação do seuu Programa dde BDR Nív
vel III.
12. Diantee de todo o exposto, esta área técnnica entendee que os proocedimentoss para desco
ontinuidade do
Prograama de BD
DRs apresenntados pelaa Companh
hia atendem
m adequadaamente aos requisitos da
normaa, não havenndo por parte desta SR
RE óbice à aprovação
a
d tais proceedimentos pelo
de
p Colegiaado
com o consequennte cancelam
mento do refferido progrrama.
13. Assim
m, enviamoss o presentte processoo ao Superrintendente Geral, parra que sejaa submetidoo à
superiior considerração do Colegiado
C
d CVM, nos
da
n termos do artigo 48, parágrrafo único, da
Instruçção CVM n.º
n 480/09, sendo
s
a SRE
E relatora daa matéria naa oportunidade de sua apreciação.
a
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