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COMUNICADO AO MERCADO 

_________________________________________________________________ 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 

Companhia Aberta 

 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (“Companhia” ou “Chesf”) informa aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que a controladora, Centrais Elétricas 

Brasileiras S/A (“Eletrobras”) divulgou, nesta data, Comunicado ao Mercado em 

resposta ao oficio nº 1531/2018-SAE da B3 S.A., solicitando esclarecimentos a respeito 

da notícia veiculada no jornal “Valor Econômico”, sob o título: “Jirau prevê impacto 

financeiro de R$2,3 bilhões de GSF este ano”, cuja resposta reproduzimos abaixo: 

 

“Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) informa aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, no dia 09 de agosto de 

2018, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o Ofício nº 1531/2018-SAE, solicitando 

esclarecimentos a respeito da notícia veiculada no jornal “Valor Econômico”, 

sob o título: “Jirau prevê impacto financeiro de R$2,3 bilhões de GSF este ano”. 

Transcrição do Ofício nº 1531/2018-SAE 

  

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na 

imprensa 

  

Prezados Senhores, 

  

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 

09/08/2018, sob o título “Jirau prevê impacto financeiro de R$ 

2,3 bilhões de GSF este ano”, consta, entre outras informações, 

que a Energia Sustentável do Brasil (ESBR), consórcio formado 

pela francesa Engie (40%), Mitsui (20%) e Eletrobras (40%), prevê 

amargar um impacto financeiro de R$ 2,3 bilhões neste ano em 

despesas de GSF. 

 

Solicitamos esclarecimento sobre os itens assinalados, até 

10/08/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras 

informações consideradas importantes. 

 

Assim, em cumprimento ao ofício em referência, a Companhia vem informar o 

que segue: 

1 – As Controladas Eletrosul Centrais Elétricas S/A (“Eletrosul”) e Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco (“Chesf”) possuem participação acionária de 

20% (Vinte por cento) do capital social da Sociedade de Propósito Específico, 

Energia Sustentável do Brasil (“ESBR”). 
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2 – O tratamento contábil das referidas controladas em relação ao 

investimento na ESBR é através de Equivalência Patrimonial. 

3 - A Eletrobras realiza acompanhamento permanente de suas participações 

diretas e indiretas em Sociedades de Propósito Específico.  

4 - O valor mencionado na reportagem não é relativo apenas ao ano de 2018, 

sendo também, referente a resultados de anos anteriores. 

5 - As informações oficialmente disponíveis, até este momento, para a 

Companhia, foram adequadamente divulgadas por meio dos canais 

estabelecidos pela legislação brasileira e estrangeiras aplicáveis. ” 

 

Recife, 10 de agosto de 2018. 

 

 

 

Adriano Soares da Costa 

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores 

 


