
 

 

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 em 31 de janeiro de 2023, comunicado ao mercado, 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 ao mercado em geral que, nos termos 
previstos pelos artigos 6º, 7º e 8º da Lei n. 14.182/21, regulamentados pelos Decretos n. 10.838/21 e 
11.059/22, bem como cláusulas dos novos contratos de concessão de geração assinados por 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (“CHESF”), Furnas – Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”) e 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (“Eletronorte”), no âmbito da privatização da empresa, a 
Eletrobras aportou, na data de hoje, 31 de janeiro de 2023, os valores integrais da parcela relacionada 
ao ano de 2023, indicados nos dispositivos legais acima mencionados, os quais totalizam o valor 
aproximado de R$ 883 milhões. Este valor é o resultado da aplicação do IPCA, desde a data da 
assinatura dos contratos, 17 de junho de 2022, ao montante nominal total de R$ 875 milhões de reais, 
o qual é composto da seguinte forma: 
 
* Furnas: R$ 230 milhões; 
* Eletronorte: R$ 295 milhões; 
* Chesf: R$ 350 milhões. 
 
Tais recursos serão aportados anualmente por um prazo de 10(dez) anos para aplicação em projetos 
de revitalização das bacias hidrográficas da área de influência da Chesf e de Furnas, bem como para a 
redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal, além de melhoria da 
navegabilidade dos rios Madeira e Tocantins. 
 
A Eletrobras reforça seu compromisso com ações com forte impacto positivo em temas sócio-
ambientais, descarbonização e sustentabilidade.” 
 
 

Recife, 01 de fevereiro de 2023. 

 
 

Jenner Guimarães do Rêgo 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 


