GRUPO LATAM AIRLINES ANUNCIA COLOCAÇÃO BEM-SUCEDIDA DE TÍTULOS
NO MERCADO DE CAPITAIS DO CHILE
Santiago, Chile, 6 de junho de 2019– LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o “la Compañía”)
(NYSE: LTM / IPSA: LTM) o principal grupo de companhias aéreas da América Latina completou
com sucesso a colocação de títulos no mercado de capitais local, o primeiro da LATAM realizado
sob a modalidade de leilão holandês na Bolsa de Valores de Santiago do Chile.
A transação alcançou condições atrativas e teve classificação de risco da linha "BBB +", registrada
pela Feller-Rate e pela Fitch. Nesta ocasião, a Série E foi colocada em um valor de UF 5,0 milhões
com prazo de 10 anos com pagamento de capital no vencimento (bullet) e pagamento de juros
semestrais a uma taxa de colocação de 2,73%, representando um spread de 201 pontos base
sobre a taxa de referência, executando 67 pontos base durante o leilão com relação à taxa de
registro.
A transação foi realizada em condições favoráveis de mercado, aproveitando o cenário de baixas
taxas de juros e alta liquidez, aliado ao alto grau de interesse dos investidores institucionais. Nesse
sentido, a Série E apresentou um excesso de demanda de aproximadamente 2,0 vezes composto
principalmente por fundos de pensão e fundos mútuos, entre outros.
A Credicorp Capital e o Santander atuaram como consultores financeiros e agentes de colocação
do assunto.

Sobre o LATAM Airlines Group S.A.
O Grupo LATAM Airlines é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina e um dos maiores do mundo em
conectividade. Oferece serviços aéreos para 142 destinos em 26 países, e está presente em seis mercados domésticos da
América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru) e mantém operações internacionais na região e para
Europa, Estados Unidos, Caribe, Oceania, África e Ásia.
O Grupo LATAM Airlines tem mais 41 mil funcionários e opera aproximadamente 1.300 voos diários e 69 milhões de
passageiros transportados ao ano.
Com uma frota jovem e moderna, o Grupo LATAM Airlines conta com 313 aviões, incluindo Boeing 787, Airbus A350, A321 e
A320neo como os modelos mais modernos em suas categorias.
O Grupo LATAM Airlines é o único grupo de companhias aéreas da América e um dos três no mundo a ingressar no Índice de
Sustentabilidade Dow Jones World, pelo quinta ano consecutivo, tendo sido reconhecido por suas práticas sustentáveis, com
base em critérios econômicos, sociais e ambientais.
As ações do Grupo LATAM Airlines são negociadas na bolsa de Santiago e na bolsa de Nova York em forma de ADRs.
Qualquer consulta comercial ou relacionada à marca pode ser realizada em www.latam.com. Mais informações financeiras
estão disponíveis em www.latamairlinesgroup.net
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