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AVISO AOS ACIONISTAS 

 
 
Comunicamos aos Senhores acionistas e ao mercado em geral que a 166ª Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 28 de dezembro de 2012, aprovou o aumento do capital social 
da Companhia, no montante de R$ 1.292.999.922,50 (um bilhão, duzentos e noventa e dois 
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte dois reais e cinquenta 
centavos), correspondente à capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital – AFAC, registrado na contabilidade da Companhia em 27/12/2011, com a emissão 
de 4.056.475 (quatro milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentas e setenta e cinco) novas 
ações ordinárias e 131.379 (cento e trinta e uma mil, trezentas e setenta e nove) novas 
ações preferenciais, no total de 4.187.854 (quatro milhões, cento e oitenta e sete mil, 
oitocentas e cinquenta e quatro) novas ações, todas sem valor nominal. 
 
De acordo com a legislação em vigor, no período de 04 de janeiro de 2013 a 02 de 
fevereiro de 2013, os atuais acionistas da Chesf poderão exercer o direito de preferência na 
aquisição das mencionadas ações, representando 8,097629% de 1 (uma) ação, para cada 
ação possuída na data base de 28 de dezembro de 2012, pelo mesmo preço utilizado para a 
conversão, ou seja, R$ 308,75 (trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos) por ação, 
equivalente ao Valor Patrimonial da Ação em 31/12/2011, ajustado dos dividendos 
adicionais distribuídos na Assembleia Geral Ordinária que os aprovou, realizada em 
30/04/2012. 
 
Estas ações farão jus a dividendos, a partir do exercício a encerrar-se em 31 de dezembro 
de 2012. 
 
A aquisição das ações relativas a esse aumento de capital poderá ser feita, no período 
indicado, mediante solicitação por escrito à Chesf que, após a análise do pedido, indicará a 
conta bancária que deverá receber o depósito em pagamento. 
 
A solicitação poderá ser realizada, no horário comercial, no seguinte endereço: 
 
Divisão de Relação com Investidores – DFRI. 
Rua Delmiro Gouveia, 333, Edifício André Falcão, Bloco "B", Sala 132 – San Martin 
50761-901 - Recife – PE. 
Telefones (81) 3229-2388 e 3229-2379 - horário comercial. 
 
 

Recife, 04 de janeiro de 2013. 
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