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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 

Companhia Aberta 
 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (“Companhia” ou “Chesf”) informa aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que sua controladora, Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Eletrobras”) divulgou nesta 

data, fato relevante, cujo teor reproduzimos abaixo: 

 

“Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: EBR & 

EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento ao 

disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 44, de 23 de agosto de 2021, que foi 

aprovada, pelo Conselho de Administração da Eletrobras, a proposta de aumento do capital social da 

Controlada Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (“Eletronorte”) em R$ 1.930.114.649,99 (um bilhão, 

novecentos e trinta milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), mediante a emissão de 13.951.250 (treze milhões, novecentas e cinquenta e um mil e duzentas 

e cinquenta) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$ 138,35 (cento e trinta 

e oito reais e trinta e cinco centavos) por ação, baseado no valor patrimonial da ação (“VPA”), em 30 de 

setembro de 2021, a serem subscritas e integralizadas pela Eletrobras com as ações ordinárias que detém 

na Norte Energia S.A. (“NESA”), equivalente a 15% do capital social. 

O Capital Social da Eletronorte, após a capitalização e considerando a posição de 30 de setembro de 2021, 

passará de R$ 11.576.262.793,45 (onze bilhões, quinhentos e setenta e seis milhões, duzentos e sessenta e 

dois mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 13.506.377.443,44 (treze 

bilhões, quinhentos e seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos) e o número de ações, de 154.093.501 (cento e cinquenta e quatro milhões, 

noventa e três mil e quinhentos e uma) para 168.044.751 (cento e sessenta e oito milhões, quarenta e 

quatro mil e setecentos e cinquenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 

Com a operação acima citada, a Eletrobras deixará de deter participação direta na NESA e permanecerá 

com a participação indireta de 49,98%, por meio das controladas Eletronorte e Companhia Hidro Elétrica 

do São Francisco (“Chesf”). 

A concretização da operação ainda dependerá da realização de Assembleia Geral Extraordinária, visando o 

aumento do capital social, a ser realizada pela Eletronorte, da obtenção das anuências necessárias à 

conclusão da operação, além da realização pela Eletrobras, Eletronorte, Norte Energia S/A e demais 

acionistas, dos trâmites societários necessários para a mudança de titularidade das ações da NESA. 

A operação de capitalização está alinhada ao objetivo estratégico de racionalização de participações 

conforme previsto no PDNG 2021/2025. 

A Companhia manterá ́o mercado informado sobre o assunto de que trata este Fato Relevante” 

 

Recife, 03 de fevereiro de 2022. 

 

Jenner Guimarães do Rêgo 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


