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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 sobre o resultado 

da sessão pública do leilão de alienação das participações da Eletrobras e de suas 

controladas em Sociedades de Propósito Específico (SPEs), 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 que ocorreu, na data de 

hoje, na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A, a sessão pública do leilão de 

alienação das participações societárias da Eletrobras e de controladas em 

Sociedades de Propósito Especifico (SPEs). No total, foram leiloadas 71 

participações em 18 lotes, com os seguintes resultados: 

Lote C – O proponente Eólica Serra das Vacas Participações S.A., ofertou 

proposta de R$ 66.719.887,07 pela geração eólica no estado de 

Pernambuco, representando ágio de 0% sobre o preço mínimo do lote 

indicado no Edital. 

Lote F – O proponente J Malucelli Gerenciadora de Projetos e Análise de 

Risco LTDA., ofertou proposta de R$ 171.301.564,75 pela geração eólica no 

estado do Rio Grande do Norte, representando ágio de 0% sobre o preço 

mínimo do lote indicado no Edital. 

Lote H – O proponente Brenannd Energia S.A., ofertou proposta de           

R$ 232.592.591,87 pela geração eólica no estado da Bahia, representando 

ágio de 0% sobre o preço mínimo do lote indicado no Edital. 

Lote I – O proponente Equatorial Energia S.A., ofertou proposta de           

R$ 277.484.856,19 pela Transmissão nos estados do Tocantins e de Goiás, 

representando ágio de 0% sobre o preço mínimo do lote indicado no Edital. 

Lote J – O proponente Copel Geração e Transmissão S.A., ofertou proposta 

de R$ 105.000.000,00 pela Transmissão no estado do Paraná, 

representando ágio de 20,35% sobre o preço mínimo do lote indicado no 

Edital. 

Lote K – O proponente Alupar Investimento S.A., ofertou proposta de         

R$ 109.529.752,92 pela Transmissão no estado do Mato Grosso, 

representando ágio de 0% sobre o preço mínimo do lote indicado no Edital. 

Lote L – O proponente Taesa – Transmissora Aliança de Energia Elétrica 

S.A., ofertou proposta de R$ 77.995.228,57 pela Transmissão no estado do 
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Mato Grosso, representando ágio de 0% sobre o preço mínimo do lote 

indicado no Edital. 

Lote M – O proponente Alupar Investimento S.A., ofertou proposta de       

R$ 78.375.909,74 pela Transmissão no estado de Minas Gerais, 

representando ágio de 0% sobre o preço mínimo do lote indicado no Edital. 

Lote N – O proponente Taesa – Transmissora Aliança de Energia Elétrica 

S.A., ofertou proposta de R$ 39.888.097,51 pela Transmissão nos estados 

de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, representando ágio de 0% sobre 

o preço mínimo do lote indicado no Edital.  

Lote O – O proponente Consórcio Olympus VI, ofertou proposta de            

R$ 94.874.000,00 pela Transmissão no estado de Mato Grosso, 

representando ágio de 10% sobre o preço mínimo do lote indicado no Edital. 

Lote P – O proponente Taesa – Transmissora Aliança de Energia Elétrica 

S.A., ofertou proposta de R$ 43.169.452,69 pela Transmissão no estado de 

Minas Gerais, representando ágio de 0% sobre o preço mínimo do lote 

indicado no Edital. 

Os lotes A, B, D, E e G referentes à geração eólica nos estados Rio Grande 
do Sul, Piauí e Rio Grande do Norte e os lotes Q e R referentes à 
transmissão de energia elétrica nos estados Goiás, Amapá e Pará, não 

receberam propostas. ” 

 

Recife, 27 de setembro de 2018. 

 

 

 

Adriano Soares da Costa 

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores 

 


