COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
COMPANHIA ABERTA
EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRAS
NIRE – 2630004250-9 CNPJ – 33.541.368/0001-16

AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, comunica aos seus acionistas que,
conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2021,
procederá ao pagamento de dividendos no montante de R$ 1.806.881.902,12 (um bilhão,
oitocentos e seis milhões, oitocentos de oitenta e um mil, novecentos e dois reais e doze
centavos), nesta data, aos acionistas detentores de ações preferenciais e ordinárias, sendo o
valor de R$ 408.859.256,80 (quatrocentos e oito milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) referente ao dividendo mínimo
obrigatório do exercício de 2020, e de R$ 1.398.022.645,32 (um bilhão, trezentos e noventa e
oito milhões, vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
referente ao lucro do exercício de 2018 mantido em Reserva Especial, conforme demonstrado
abaixo:
Tipo/Espécie de Ações
Ordinárias
Preferênciais
Preferênciais
Ordinárias
TOTAL

Quantidade de
Ações
54.151.081
1.753.814
1.753.814
54.151.081

Exercício

Dividendos

2018
2018
2020
2020

1.383.804.232,72
14.218.412,60
30.599.503,24
378.259.753,56

Dividendo por
Ação
25,55451
8,10714
17,44741
6,98527

1.806.881.902,12

Os valores dos dividendos a serem pagos, serão atualizados com base na variação positiva da
taxa SELIC, pro rata temporis, a partir da respectiva data base de encerramento do exercício a
que se referem os lucros, até a data do efetivo pagamento.
O pagamento aos acionistas será efetuado através de crédito no domicílio bancário constante
do nosso cadastro de acionistas. Os acionistas cujos cadastros estejam desatualizados, deverão
se dirigir a sede da companhia ou enviar a respectiva documentação para a Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco, Departamento de Demonstrações Financeiras e Relacionamento
com Investidores – DFCD, Rua Delmiro Gouveia, 333, Edif. André Falcão, Bloco “D", Sala 120 –
San Martin – 50761-901 - Recife – PE, Telefones (81) 3229-2348 e (81) 3229-2340 - horário
comercial - endereços eletrônicos: josehmo@chesf.gov.br e mariaas@chesf.gov.br.

Recife, 25 de maio de 2021.
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