COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
CNPJ: 33.541.368/0001-16
Companhia Aberta

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (“Companhia” ou “Chesf”), em atendimento ao
Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM nº 552, de 9 de outubro de 2014, comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral a seguinte transação com parte relacionada:

Nome das partes

Companhia: Companhia Hidroelétrica do São Francisco
(“Chesf”);
Parte Relacionada: Centrais Elétricas Brasileiras S/A
(“Eletrobras”)

Relações com a Companhia

A Eletrobras é controladora da Chesf e detém 99,58%
de seu capital social.

Data da Operação

21/06/2022 (Assinatura do contrato ocorrida em 08 de
agosto de 2022).

Objeto do Contrato

Celebração de contrato referente à Adiantamento por
Conta de Futuro Aumento de Capital – AFAC, no valor
total de R$ 11.766.222.190,36 (onze bilhões, setecentos
e sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e dois mil e
cento e noventa reais e trinta e seis centavos), que foi
destinado à Chesf para pagamento do bônus de outorga
conforme determinado na Resolução CNPE nº 15, de 31
de agosto de 2021.

Principais termos e condições

Condições:
- AFAC no valor de R$ 11.766.222.190,36, sendo
R$ 10.607.117.625,87 para pagamento da outorga e
R$ 1.159.104.564,49 relativos ao crédito da Conta de
Consumo de Combustíveis – CCC utilizados para
abatimento;
- O valor total ou parcial do AFAC poderá ser convertido
em dívida, a qualquer tempo, a critério da Eletrobras, em
condições a serem pactuadas pelas partes no momento
oportuno;
- Caso o AFAC não seja convertido em aumento de capital
no prazo de até um ano contado a partir de 21 de junho
de 2022, será convertido em dívida com atualização pela
SELIC.
A concessão do AFAC pela Eletrobras à Chesf possibilitou
os recursos necessários para que a Chesf cumprisse as
obrigações decorrentes da celebração dos novos
contratos de concessão de geração de energia elétrica. O
recebimento dos recursos ocorreu no dia 14 de junho de

Justificativa
pormenorizada
das
razões pelas quais a administração
da Companhia considera que a
transação
observou
condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado.

2022, tendo a Chesf realizado o pagamento do bônus de
outorga no dia 20 de junho de 2022.

Eventual participação da contraparte,
de seus sócios ou administradores no
processo de decisão da controlada do
emissor acerca da transação ou da
negociação da transação como
representantes
da
Companhia,
descrevendo essas participações.

A decisão no âmbito das Companhias foi estabelecida a
partir de avaliações técnicas e financeiras que
subsidiaram a presente transação, tendo este processo
decisório tramitado de forma independente e nas
apropriadas instâncias de Governança de cada
Companhia.

Recife, 17 de agosto de 2022.

Jenner Guimarães do Rêgo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

