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Companhia Estrangeira – CVM nº 80128
CNPJ nº 33.937.681/0001-78
Avenida Presidente Riesco nº 5711, 20º andar
Santiago, Chile

Edital de Convocação
Para Assembleia Geral Ordinária
A LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” ou “Companhia”), de acordo com as
disposições do artigo 9º e 10º da Lei 18.045 do Mercado de Valores Mobiliários do Chile e com
a Norma de Caráter Geral no 30 Superintendência de Valores e Seguros do Chile (órgão que
regula o mercado de capitais chileno) e, ainda, em atendimento à Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, conforme alterada, vem informar a seus acionistas,
investidores e ao mercado em geral que:
Em Reunião Ordinária realizada no dia 04 de abril de 2014, o Conselho de
Administração da LATAM decidiu convocar a Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de abril
de 2014 às 10:00 (Chile), no Hotel Regal Pacífico, Salón Pacífico, Av. Apoquindo nº 5680, Las
Condes, Santiago, Chile, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a)

Aprovação do Relatório Anual, Balanços e Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013;

b)

Eleição do Conselho de Administração da Sociedade;

c)

Estabelecimento da remuneração do Conselho de Administração da Companhia para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2014;

d)

Estabelecimento da remuneração da Diretoria da Companhia e de seu orçamento para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2014;

e)

Escolha da empresa de auditoria externa da Companhia; escolha das Agências
Classificadoras de Risco da Companhia; e esclarecimentos sobre as matérias
estabelecidas no item XVI da Lei 18.046 das Sociedades Anônimas;

f)

Informação sobre o custo de processamento, impressão e envio da informação a que se
refere a Circular 1.816 da Superintendência de Valores y Seguros;

g)

Escolha do jornal em que serão realizadas as publicações legais da Companhia; e

h)

Outras matérias sociais que devam ser deliberadas em Assembleia Geral Ordinária da
Companhia.

Conforme previsto no Artigo 59 da Lei das Sociedades Anônimas do Chile, os documentos
referentes aos diversos assuntos submetidos a voto se encontram à disposição dos acionistas
em nosso website, no endereço www.latamairlinesgroup.net. O Cartão de Voto (Proxy Card)
também estará disponível no website mencionado a partir do dia 11 de abril de 2014.

Santiago, 04 de abril de 2014.
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