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AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, comunica aos acionistas que,
conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019, a
companhia procederá ao pagamento de Dividendos aos acionistas da companhia,
detentores de ações preferenciais e de ações ordinárias, conforme previstos no
estatuto da companhia e na legislação societária, o qual ocorrerá a partir desta data.
O valor total dos dividendos a serem pagos aos acionistas titulares de ações
preferenciais é de R$ 30.599.503,24 (trinta milhões, quinhentos e noventa e nove mil,
quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos), equivalentes a 17,44740505 por
ação preferencial, na base de 31 de dezembro de 2018. Tais valores serão atualizados
com base na variação positiva da taxa SELIC, pro rata temporis, desde 01 de janeiro de
2019 até a data do efetivo pagamento.
O valor total dos dividendos a serem pagos aos acionistas titulares de ações ordinárias
é de R$ 128.035.343,76 (cento e vinte e oito milhões, trinta e cinco mil, trezentos e
quarenta e três reais e setenta e seis centavos), equivalentes a 2,36440975 por ação
ordinária, na base de 31 de dezembro de 2017. Tais valores serão atualizados com
base na variação positiva da taxa SELIC, pro rata temporis, desde 01 de janeiro de 2018
até a data do efetivo pagamento.
O pagamento aos acionistas será efetuado através de crédito no domicílio bancário
constante do nosso cadastro de acionistas, ou por meio de cheque nominal ao
acionista, mediante identificação. Os acionistas cujos cadastros estejam
desatualizados, deverão se dirigir a sede da companhia ou enviar a respectiva
documentação para a Companhia Hidro Eletrica do São Francisco, Departamento de
Demonstrações Financeiras e Relacionamento com Investidores – DFCD, Rua Delmiro
Gouveia, 333, Edif. André Falcão, Bloco "B", Sala 117 – San Martin – 50761-901 - Recife
– PE, Telefones (81) 3229-2348 e (81)3229-2389 - horário comercial - endereços
eletrônicos: josehmo@chesf.gov.br e mariaas@chesf.gov.br.
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