Política geral de curso normal nas transações comerciais
As operações indicadas abaixo qualificadas como (“curso normal dos negócios” para
LATAM Airlines Group Airlines SA e, portanto, consideram‐se cobertos pela isenção
prevista na letra b) do parágrafo final do artigo 147 da Lei N ° 18.406 de Sociedades
Anônimas.
Essas operações foram determinadas pelo Conselho de Administração da
LATAM Airlines Group na sua reunião de 29 de dezembro de 2009, e informada
na data para Chilean Securities and Insurance Superintendence
(Superintendência de Valores e Seguros Chilenos) por meio de uma divulgação
de fato relevante.


















Contratação de carga, bens ou serviços de passageiros de transporte aéreo.
Contratos para a exploração ou operação de aeronaves para serviços de
transporte aéreo, quer para passageiros, carga ou mercadorias, sob qualquer
denominação ou modalidade, incluindo, mas não limitado a oferta de pessoal,
leasing, sublocação, afretamento, intercâmbio, charter ou wet lease
Contratos de locação de espaço de carga e porões.
Contratos de manutenção maiores e de linha, venda, locação e fornecimento
de motores, peças e componentes de aeronaves e motores, manutenção,
abastecimento de combustível, serviços aeroportuários de manutenção de
qualquer tipo.
Contratos de associação, codificação compartilhada e alianças sob qualquer
forma ou tipo, acordos interlinear e pro rata, a acumulação de milhas e
fidelidade do cliente, acordos de emissão e comercialização de bilhetes com
igual codificação.
Os contratos para a venda, comercialização e distribuição de passageiros, carga
ou serviços de transporte de mercadorias.
Contratos de locação de imóveis e qualquer tipo de bens móveis, tais como
automóveis, equipamentos, carga e qualquer outra maquinaria, bem como em
relação a sua fabricação, reparação, manutenção e remodelação.
Contratos de publicidade e serviços de marketing em geral, licenças sobre
marcas e domínios, serviços de fornecimento e dos contratos para os serviços
terrestres, tais como leasing, habitação e outros operadores turísticos.
Contratação de serviços de tecnologia, infraestrutura, manutenção e
arquivamento de dados, software, hardware e em geral serviços relacionados à
tecnologia da informação
As operações financeiras entre entidades parte do grupo LATAM Airlines, tais
como fundos de aprovisionamento, contas comerciais, financiamento direto, a
concessão de todos os tipos de garantias pessoais ou relacionadas a ativos,
crédito ou atribuições de dívida, futuros, derivados relacionados com ativos.

Transações em conexão com serviços de gestão comercial, financeira e / ou
administrativas e de apoio e serviços de back office, como contabilidade,
recursos humanos, planejamento tributário, tesouraria, banca, seguros,
segurança, controle, gestão de receitas, aquisições, suprimentos, jurídico e
conformidade e auditoria interna.

