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 A Diretoria Plena  da  Companhia  Hidro Elétrica  do  São  Francisco, em 
 reunião de 26 de julho de 2002 e considerando a ne cessidade de estabele- 
 cer política e diretrizes para divulgação de Atos ou Fatos relevantes da 
 CHESF perante o Mercado de Capitais, em atendiment o à  Instrução  CVM nº 
 358, de 03 de janeiro de 2002, compatíveis com o  papel da  CHESF  nesse 
 Mercado,           
                                                                       
                                          
                        R E S O L V E U                                 
                                                                       
                                                                       
 1.   Conceituar como Ato ou  Fato  Relevante nos t ermos do artigo 155, § 
      1º, e  da  alínea "e"  do  parágrafo  1º  do artigo 157  da  Lei nº 
      6.404/1976 e do artigo 2º da Instrução - CVM nº 358/2002: 
  
      a) qualquer decisão de Acionista(s) Controlad or(es), deliberação da 
         Assembléia Geral ou dos órgãos de administ ração da Companhia; ou 
 
      b) qualquer outro ato ou fato de  caráter  po lítico-administrativo, 



         técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relaciona- 
         do aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: 
 
         . na percepção de valor da Companhia; 
         . na cotação dos seus Valores Mobiliários;  
         . na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aque- 
           les Valores Mobiliários; ou 
         . na decisão dos investidores de exercer q uaisquer direitos ine- 
           rentes à condição de titular desses Valo res Mobiliários.    
  
 2.   Confirmar deliberação do Conselho de Administ ração,em reunião de 23 
      de julho de 1990, que indicou o Diretor Econô mico-Financeiro para a 
      função de Diretor de Relações com  Investidor es, em atendimento  às 
      exigências da Comissão de Valores Mobiliários  - CVM. 
 
 3.   Dispor que ao Diretor de Relações com Investi dores cumpre  divulgar 
      e comunicar à CVM, qualquer ato ou fato relev ante ocorrido ou rela- 
      cionado aos negócios da Companhia, bem como z elar por  sua  ampla e 
      imediata disseminação. 
 
 4.   Dar conhecimento aos  acionistas controladore s,  diretores, membros 
      do conselho de administração, do conselho fis cal e de quaisquer ór- 
      gãos com  funções técnicas  ou consultivas, c riados  por disposição 
      estatutária, da obrigatoriedade de  comunicar  qualquer ato ou  fato 
      relevante de que tenham conhecimento, conform e estabelece o  artigo 
      3º, § 1º da Instrução CVM nº 358/2002, ao Dir etor de  Relações  com 
      Investidores, que promoverá a sua divulgação.  
 
 4.1  Caso as pessoas referidas no item anterior te nham conhecimento pes- 
      soal de ato ou fato relevante  e constatem a omissão do Diretor  de 
      Relações com Investidores no cumprimento do s eu dever  de comunica- 
      ção e divulgação, inclusive na hipótese do pa rágrafo único do  art. 
      6º da Instrução CVM nº 358/2002, somente se e ximirão de responsabi- 
      lidade caso comuniquem imediatamente o ato ou  fato relevante à CVM. 
 
 4.2  Excepcionalmente, as informações poderão deix ar de  ser  divulgadas 
      se os acionistas controladores ou os administ radores entenderem que 
      a sua revelação porá em risco interesse legít imo da Companhia, des- 
      de que seguidos os  trâmites  determinados no  Art. 6º da  Instrução 
      CVM nº 358/2002. 
 
 
 5.   Dispor que as pessoas citadas no item 4, retr o, devem firmar  Termo 
      de Adesão, na forma do artigo 16, §1º da Inst rução  CVM nº 358/2002 
      e conforme o modelo anexado a esta Resolução Normativa (Anexo I). 
 
 5.1  A Companhia manterá, na sua sede, a relação d as pessoas  que firma- 
      rem o Termo de Adesão, com as respectivas  qu alificações, cargo  ou 
      função, endereço e número de inscrição no Cad astro Nacional da Pes- 
      soa Jurídica ou de  Pessoas Físicas, a qual  ficará à disposição da 
      CVM. 
 
 
 6.   Estabelecer que o Diretor de Relações com Inv estidores  deverá  di- 



      vulgar a ocorrência de ato ou fato relevante ao mercado, comunican- 
      do simultaneamente à CVM, por meio de  public ação  nos  jornais  de 
      grande circulação utilizados habitualmente pe la Companhia,  podendo 
      ser feita de forma resumida  com  indicação d o "web site" da CHESF, 
      onde a informação completa deverá estar dispo nível a todos  os  in- 
      vestidores, em teor no mínimo idêntico àquele  remetido à CVM. 
 
 6.1  A divulgação e comunicação  de ato ou fato re levante, inclusive  da 
      informação resumida referida no item anterior , devem ser feitas  de 
      modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor. 
 
 7.   Dispor que o Departamento de Contabilidade - DEC será o órgão  res- 
      ponsável pelo apoio necessário às atividades de divulgação dos atos 
      e fatos relevantes. 
 
 
 8.   Estabelecer que, caso ocorra oscilação atípic a na quantidade  nego- 
      ciada dos valores mobiliários de emissão da C HESF, caberá ao Depar- 
      tamento de Contabilidade - DEC informar, imed iatamente, tal fato ao 
      Diretor de  Relações com Investidores, devend o o  mesmo inquirir as 
      pessoas com acesso  a atos  ou fatos relevant es, com o objetivo  de 
      averiguar se as mesmas têm conhecimento  de  informações  que devam 
      ser divulgadas no mercado. 
 
 
 9.   Dar conhecimento aos diretores, aos membros d o conselho de adminis- 
      tração, do conselho fiscal e de quaisquer órg ãos com funções técni- 
      cas ou consultivas, criados por disposição es tatutária, da  obriga- 
      toriedade de comunicar à CVM e à CHESF, na  f orma do  artigo 11  da 
      Instrução CVM  nº 358/2002, a  quantidade, as   características e  a 
      forma de aquisição dos valores mobiliários de  emissão da  Companhia 
      e de sociedades controladas ou controladoras,  que sejam  companhias 
      abertas, ou a eles referenciados, de que seja m titulares, bem  como 
      as alterações em suas  posições, contendo, no  mínimo, as  seguintes 
      informações: 
 
      a) nome e qualificação do comunicante, indica ndo o número  de  ins- 
         crição no Cadastro Nacional de Pessoas Jur ídicas ou no  Cadastro 
         de Pessoas Físicas; 
 
      b) quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais ca- 
         racterísticas no caso de  outros  valores  mobiliários, além  da 
         identificação da companhia emissora; e 
 
      c) forma, preço e data das transações. 
 
 9.1  A comunicação referida no item anterior dever á ser efetuada  à  Se- 
      cretaria Geral da CHESF, imediatamente após a  investidura  no cargo 
      e no prazo máximo de 10 (dez) dias  após o té rmino do mês em que se 
      verificar alteração das posições por eles det idas, indicando o sal- 
      do da posição no período, de forma que a Comp anhia possa cumprir os 
      prazos de Comunicação ao Mercado e à CVM, nos  termos  da  Instrução 
      CVM nº 358/2002. 
 



 9.2  As pessoas naturais mencionadas no item 9, re tro, deverão  indicar, 
      ainda, os valores mobiliários que sejam de pr opriedade  de  cônjuge 
      do qual não estejam separados judicialemente,  de companheiro(a), de 
      qualquer dependente incluído em sua declaraçã o anual de imposto  de 
      renda, e de sociedades controladas direta ou indiretamente.         
 
  
 10.  Estabelecer que antes da divulgação ao mercad o de ato ou fato rele- 
      vante ocorrido nos negócios da Companhia, ser á vedada a  negociação 
      com valores mobiliários de sua emissão, ou  a   eles  referenciados, 
      pela própria CHESF, nos seguintes casos: 
 
      a) pelos  acionistas controladores, diretos  ou  indiretos, direto- 
         res, membros do conselho de administração,  do conselho fiscal  e 
         de quaisquer órgãos com funções técnicas o u consultivas, criados 
         por disposição estatutária, ou por quem qu er que, em virtude  de 
         seu cargo, função ou posição na Companhia,  sua controladora,suas 
         controladas ou coligadas, tenha conhecimen to da informação rela- 
         tiva ao ato ou fato relevante; 
 
      b) pelos administradores que se afastem da ad ministração da  Compa- 
         nhia antes da divulgação pública de negóci o ou fato iniciado du- 
         rante seu período de gestão, e se  estende rá  pelo prazo  de  06 
         (seis) meses após o seu afastamento; 
 
      c) sempre que estiver em curso a aquisição ou  a alienação  de ações 
         de emissão da Companhia por ela própria, s uas controladas, coli- 
         gadas ou outra sociedade sob controle comu m, ou se  houver  sido 
         outorgada opção ou mandato para o mesmo fi m, bem como se existir 
         a intenção de promover incorporação, cisão  total ou parcial, fu- 
         são, transformação ou reorganização societ ária; 
 
      d) pelas pessoas anteriormente mencionadas na  alínea a), no período 
         de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das  informações  tri- 
         mestrais (ITR) e anuais (DFP e IAN) da Com panhia. 
 
 10.1 As exceções às vedações acima descritas  estã o previstas nos  Pará- 
      grafos 5º a 7º do Artigo 13 da Instrução CVM nº 358/2002. 
 
  
 11.  Dispor que os acionistas controladores, os ad ministradores, os con- 
      selheiros fiscais, os funcionários e executiv os com acesso a Infor- 
      mação Relevante, ou qualquer dos integrantes dos demais órgãos  com 
      funções técnicas ou consultivas da  Companhia , ou ainda, quem  quer 
      que, em virtude de seu cargo, função ou posiç ão na controladora,nas 
      sociedades sontroladas e nas sociedades colig adas terão o dever de:  
      a) guardar sigilo das informações relativas a  Ato ou Fato Relevante 
         às quais tenham acesso privilegiado até a sua divulgação ao Mer- 
         cado; 
       
      b) zelar para que subordinados e terceiros de  sua  confiança também 
         o façam, respondendo solidariamente  com e stes  na  hipótese  de 
         descumprimento do dever de sigilo (artigo 8º da Instrução CVM nº 
         358/2002). 



  
 11.1 Para fins de orientação, sempre que houver dú vida a respeito da re- 
      levância acerca de Informação Privilegiada, d eve-se  entrar em con- 
      tato com o Diretor de Relações com Investidor es da Companhia a  fim 
      de saná-la. 
 
 
 12.  Estabelecer que, para efeito de divulgação de  ato ou fato  relevan- 
      te, a materialidade da informação será avalia da pela Diretoria Ple- 
      na da Companhia. 
 
 
 13.  Dispor que as matérias que constituem os atos  ou  fatos  relevantes 
      da Companhia serão divulgadas, exclusivamente , pelo  Diretor de Re- 
      lações com Investidores e, na sua ausência, p elo seu substituto es- 
      tatutário. 
 
  
 14.  Determinar que ficam revogadas disposições em  contrário.        
                                   * * *



 
 

       A N E X O  I 
 
 
 

 
 
 

 
 

   Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da  
        Companhia Hidro Elétrica do São Francisco -  CHESF  

 
 

 
Por este instrumento,(inserir nome e qualificação),  residente e domiciliado(a) 
na (endereço completo), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob o nº (Nº) e portador(a)da  Cédula de Identidade (RG) 
nº (inserir número e órgão expedidor), doravante de nominado simplesmente 
“Declarante”, na qualidade de (indicar o cargo, fun ção ou relação com a 
companhia) da (companhia), sociedade anônima com se de na (inserir endereço 
completo), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ sob o nº (inserir CNPJ), doravante d enominada simplesmente 
“Companhia”, vem, por meio deste Termo de Adesão, d eclarar ter integral 
conhecimento da Política de Divulgação de Ato ou Fa to Relevante da Companhia, 
nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, obrigando- se a pautar suas ações 
sempre em conformidade com tais regras. O Declarant e firma o presente Termo de 
Adesão em 03(três) vias de igual teor e forma, na p resença das 02(duas) 
testemunhas também abaixo assinadas. 
 
 
(Inserir local e data da assinatura) 
 
(Inserir nome do declarante) 
 
 
Testemunhas: 
1.                                           2. 
Nome:             Nome: 
R.G.:             R.G.: 
CPF:             CPF: 
 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
 
 
 


