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

Comunicado ao Mercado

A Neoenergia S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”), 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 o Conselho de Administração da Companhia aprovou, na
data de hoje, metas de ESG (Environmental, Social e Governança), que estarão disponíveis para
acesso e conhecimento na íntegra através do site da Companhia.
A Neoenergia assumiu compromissos com metas até 2025 e 2030, tais como: reduzir a
intensidade das emissões de carbono em sua geração, aumentar a diversidade na empresa em
gênero e raça em posições de liderança, aumentar o contingente de mulheres em postos de
eletricistas, bem como ter os grandes fornecedores classificados como sustentáveis, dentre
outros. O atendimento aos referidos compromissos será acompanhado, mensurado e
comunicado ao mercado em geral.
A Companhia está comprometida com o desenvolvimento socioeconômico dos locais onde atua,
contribuindo com a qualidade de vida da sociedade, respeitando os direitos humanos e o meio
ambiente, em conformidade com os princípios do Pacto Global e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. A aprovação das referidas metas reforça nosso compromisso com
a transparência e práticas ESG responsáveis.

Rio de Janeiro, 19 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 Company´s Board of Directors approved today, ESG (Environmental,
Social and Governance) goals, that will be available for access and entirety information through
the Company's website.
Neoenergia assumed commitments with targets by 2025 and 2030, such as: reduction the
intensity of carbon emissions at its generation, increase the diversity in the Company in terms of
gender and race in leadership positions, increase the number of women in electrician positions,
as well as having major suppliers classified as sustainable. The compliance with these
commitments will be monitored, measured, and released to the market in general.
The Company is committed to the socioeconomic development of the places where it operates,
contributing to society's quality of life, respecting human rights and the environment, in
accordance with the Global Compact Principles and the Sustainable Development Goals. The
approval of the mentioned goals reinforces our commitment to transparency and responsible ESG
practices.

Rio de Janeiro, July 19th, 2022.
Leonardo Pimenta Gadelha
Chief Financial and Investor Relations Officer

