Santiago, 20 de Dezembro de 2012.

Senhor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica FATO RELEVANTE.
Determinação do preço de colocação
_________________________
Caro senhor Superintendente:
De acordo com o estabelecido no Artigo 9º e no inciso segundo
do Artigo 10º da Ley de Mercado de Valores (lei Chilena que versa a respeito do
Mercado de Valores Mobiliários Chileno), e na Norma de Caráter Geral N° 30 chilena,
devidamente facultado, venho informar o seguinte FATO RELEVANTE de LATAM Airlines
Group S.A. (“Companhia”), Registro de Valores Nº 306:
Em reunião realizada no dia de hoje, o Conselho de Administração
deliberou, por unanimidade dos seus participantes, o seguinte:
(a)
Dar início a partir do dia 21 de dezembro de 2012 e por
meio da publicação no jornal La Tercera do Aviso do qual trata o artigo 26 (ex artigo
29) do Regulamento de Sociedades Anônimas chileno, no período de exercício de
opção preferencial de subscrição de 7.436.816 ações emitidas pela Companhia para
aumento do capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de
dezembro de 2011, conforme alterada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 04 de setembro de 2012.
(b)
Determinar o preço de colocação das ações que serão
oferecidas preferencialmente aos acionistas da Companhia durante o período de
exercício de opção preferencial no valor de CH$ 11.000 (onze mil pesos chilenos) por
ação.
(c)
Proceder, em 21 de dezembro de 2012, com a colocação
de um total de 2.951.390 ações da Companhia, por um valor de CH$ 11.000 (onze mil
pesos chilenos) por ação, através do sistema de negociação em bolsa denominado
Leilão de Livro de Pedidos na Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, de
acordo com os parâmetros da oferta de ações registrada no Chile em 14 de dezembro
de 2012.
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Sem mais,
Atenciosamente,

Alejandro de la Fuente Goic
Vice-presidente de Finanças
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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