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EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRAS  

NIRE – 2630004937-6    CNPJ – 33.541.368/0001-16 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf informa que seu Conselho de Administração 

aprovou, em reunião realizada nesta data, a distribuição de R$ 695.809.000,00 (seiscentos e noventa 

e cinco milhões, oitocentos e nove mil reais) a título de Juros Sobre Capital Próprio (“JSCP”), 

correspondentes a R$ 12,4462983 por ação ordinária e preferencial. 

 

I - Data do crédito 
O crédito dos juros sobre o capital próprio, nos registros contábeis da Companhia, ocorrerá nesta data, 

sendo esta, a data que servirá para identificar os acionistas com direito a receber tais valores. 

 

II - Imposto de Renda na Fonte 
Serão retidos 15% de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião do crédito dos Juros Sobre Capital 

Próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da 

referida tributação.  

Os acionistas imunes ao imposto de renda deverão, nos termos da legislação fiscal em vigor, 

comprovar tal condição de imunidade dentro do prazo legal, na sede da Chesf, situada na Rua Delmiro 

Gouveia, 333, San Martin, Recife-PE, 50761-901, Sala D-102, Departamento de Demonstrações 

Financeiras e Relacionamento com Investidores - DFCD. 

 

III - Imputação dos Juros aos Dividendos 
Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos 

dividendos relativos ao exercício de 2022. 

  

IV – Pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio 
Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas juntamente com os dividendos do exercício 

de 2022, que forem deliberados pela Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2023. 

 

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 102 – San Martin – 50761-901 - Recife – PE, Telefones (81) 3229-

2340 e (81) 3229-2348 - horário comercial - endereços eletrônicos: josehmo@chesf.com.br e 

mariaas@chesf.com.br. 

 

Recife, 27 de dezembro de 2022. 

 

 Jenner Guimarães do Rêgo  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


