LATAM AIRLINES GROUP S.A.
AOS ACIONISTAS DA BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS (“BDRs”)
REPRESENTANDO AÇÕES ORDINÁRIAS DA
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
[DOBRAR E DESTACAR AQUI]

Eu sou/nós somos os donos beneficiários da __________________(favor indicar o número) dos BDRs (Brazilian Depositary
Receipts) da Empresa listada na BMF&Bovespa - Código: LATM33.
Apenas os donos propriamente registrados das BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Empresa listada na
BMF&BOVESPA em 10 de ABRIL de 2015 estão aptos a instruir o Itaú Corretora de Valores S.A. (o “Depositário”) para
votar na Assembléia Geral Ordinária da Empresa.
As instruções de voto abaixo devem-se aplicar à todos os BDRs registrados sob o meu/nosso nome na BMF&Bovespa no
dia 10 de ABRIL de 2015.
Resoluções dos acionistas (itens da Agenda).

Matérias para Deliberação dos Acionistas

A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÃO

A) Aprovação do Relatório Anual, Balanços e Demonstrações Financeiras
da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
B) Eleição do Conselho de Administração.
C) Estabelecimento da remuneração do Conselho de Administração
D) Estabelecimento da remuneração da Diretoria da Companhia e de seu
orçamento.
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 do Chile.
F) Informação sobre o custo de processamento, impressão e envio da
informação a que se refere a Circular 1.816 da Superintendencia de Valores
y Seguros – SVS do Chile.
G) Escolha do jornal em que serão realizadas as publicações legais da
Companhia.
H) Outras matérias sociais que devam ser deliberadas em Assembleia Geral
Ordinária da Companhia de acordo com a legislação chilena.

Para mais informações sobre o Encontro dos Acionistas e sua Agenda, por favor
visite a Seção de Relação com Investidores em www.latamairlinesgroup.net

Assine abaixo
(reconhecimento de firma é necessário)
Assinatura:

…………………………………..

Por favor assine este Cartão de Instrução de Voto exatamente
como seu(s) nome(s) aparece(m) nesta parte do cartão e nos
livros do Depositário. Donos conjuntos devem assinar cada um
pessoalmente. Fiduciários ou outros depositários devem
indicar a capacidade na qual assinam. Se for uma empresa,
esta assinatura deve estar entre os oficiais autorizados, que
têm este título.

Cartão de Instrução de Voto
____________________________________________________________________________________________________
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (o “Depositário”) recebeu o aviso de que a Assembléia Geral Ordinária dos
Acionistas (o “Encontro”) da LATAM Airlines Group S.A. (a “Empresa”) acontecerá no Hotel Marina de las Condes, Best
Western Premier, Av. Alonso de Córdova 5727, Las Condes, Santiago, Chile na terça-feira dia 28 de Abril de 2015,
começando às 10:00 a.m.,para as razões colocadas neste cartão.
Se você deseja ter um Depositário, através de um Indicado ou Indicados, outorgue o voto das Ações Ordinárias
representadas pelo seu BDR A FAVOR, ou CONTRA ou ABSTENÇÃO das Resoluções a serem propostas na Assembleia,
por favor, execute e envie ao Depositário o cartão de Voto em anexo.
O envelope com postagem pré-paga será fornecido para esta razão. O cartão de Instrução de Voto deve ser executado de tal
maneira a mostrar claramente se você deseja que o Indicado ou Indicados do Depositário votem A FAVOR, CONTRA, ou se
ABSTENHA das Resoluções, como pode ser o caso.
O Cartão de Instrução de Voto deve ser enviado a tempo de chegar ao Depositário antes das 16:00 horas do dia 16 de Abril
de 2015.
Apenas acionistas registrados no fechamento do dia 10 de Abril de 2015 terão o direito de executar o Cartão de Instrução de
Voto.
O signatário, um acionista registrado da BDR representando as Ações Ordinárias da Empresa, registrado até 10 de Abril de
2015, aqui solicita e autoriza o Depositário, através de seu Indicado ou Indicados, a votar ou outorgar o direito de voto das
Ações Ordinárias da empresa representadas por tais BDRs, sobre as Resoluções da Assembléia.

NOTA: A fim de obter os votos das ações anteriormente mencionadas, este Cartão de Instrução de Voto DEVE
ser recebido pelo depositário antes das 16:00 horas de 16 de Abril de 2015.
Instruções de voto preenchidas corretamente, assinadas por um representante legal (com cópia de todos os documentos
fornecendo a representação legal), reconhecido em cartório, com cópia do extrato da BM&FBOVESPA com a posição
acionária de BDRs, e recebidas pelo agente depositário, Itaú Corretora de Valores S.A., antes da 16:00 horas (horário de
Brasília) do dia 16 de Abril de 2015, serão aceitas.
Formulários que chegarem após esta data sem os documentos pertinentes ou sem assinatura reconhecida, serão
desconsiderados.

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A, Depositário
Endereço : Rua Ururaí, 111 – Prédio II – Piso Térreo
DSMC / SUPERINTENDÊNCIA DE CUSTÓDIA INTERNACIONAL
A/C.: Unidade Dedicada Produto ADR/BDR - Bairro: Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 03084-010
Dúvidas contatar: dr.itau@itau-unibanco.com.br

POR FAVOR MARQUE, COLOQUE DATA E ASSINE NO LADO DE TRÁS E COLOQUE NOVAMENTE NO ENVELOPE E
ANEXO.

Favor ver reverso para instruções de votação

