NEOENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 01.083.200/0001-18

Comunicado ao Mercado
A Neoenergia S.A. (“Neoenergia”), companhia aberta inscrita no CNPJ nº 01.083.200/0001-18,
nos termos do disposto na Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na
Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (“Neoenergia Coelba”) assinou
Contrato de Financiamento com a International Finance Corporation (“IFC”).
O Contrato tem valor total de R$ 550 milhões. Se trata de um financiamento verde vinculado a
metas de ESG, tais como percentual de mulheres eletricistas na Companhia, bem como a
redução do índice das emissões de carbono em suas unidades, que serão medidas em 2026 e,
caso atingidas, haverá step-down no spread da dívida. Seu prazo é de até 8 anos, sendo 2 anos
de carência para o principal e possui a Neoenergia como garantidora.
A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição global de desenvolvimento voltada
para o setor privado nos países em desenvolvimento.
O Contrato de Financiamento ora assinado reforça o amplo acesso da Companhia a linhas de
crédito a custos e prazos competitivos, reiterando sua estratégia de diversificação de fontes de
financiamento para suportar o desenvolvimento de seu plano de negócios.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2022.

Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores

NEOENERGIA S.A.
Publicly Held Company
CNPJ/MF 01.083.200/0001-18

Notice to the Market
Neoenergia S.A. ("Neoenergia"), a publicly-held company registered with CNPJ under number
01.083.200/0001-18, pursuant to the provisions of Law 6,404, dated December 15th, 1976, as
amended, and Resolution CVM nº 44, dated August 23rd, 2021, informs its shareholders and the
market in general that the Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (“Neoenergia Coelba”)
signed Financing Agreement with International Finance Corporation (“IFC”).
The Agreement have a total value of R$ 550 million. It is a green financing that is linked with ESG
targets, such as the percentage of women electricians in the Company, as well as the reduction
of the carbon emissions index in its units, which will be measured in 2026 and, if reached, there
will be a step-down in the debt spread. Its term is up to 8 years, with a grace period of 2 years for
the principal and Neoenergia is the guarantor.
IFC, a member of the World Bank Group, is the largest global development institution focused on
the private sector in developing countries.
The Financing Agreement signed reinforce the Company’s vast access to credit lines at costs and
competitive terms, reiterating its strategy for diversification of financing sources to support the
development of its business plan.

Rio de Janeiro, July 11th, 2022.

Leonardo Pimenta Gadelha
Chief Financial and Investor Relations Officer

