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COMUNICADO AO MERCADO
A Neoenergia S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”) 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 Agência Nacional de Energia
Elétrica (“Aneel”) publicou em julho de 2022, a Resolução Autorizativa nº 12.268/2021 que trata
da autorização da implantação de reforço na Subestação Medeiros Neto 2 em Morro do Chapéu,
lote 2 do leilão de dezembro de 2020.
O reforço se dará com a implantação do segundo banco de autotransformador monofásico e
demais equipamentos necessários. O Capex estimado pelo Regulador para esta obra é de
R$74.746 mil (data base: 06/22), já a RAP adicional autorizada é de R$7.786 mil (data base:
06/21) e o prazo regulatório para entrada em operação é para janeiro de 2025.
Este investimento está alinhado com a estratégia de posicionamento da Neoenergia no setor
elétrico brasileiro e com o compromisso de criação de valor para seus acionistas, respeitando
uma rigorosa política de alocação do capital.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2022.

Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Neoenergia S.A. (“Neoenergia” or “Company”), pursuant to the provisions of Law 6,404 of
December 15, 1976, as amended, and CVM Resolution nº 44, of August 23 rd, 2021, hereby
informs its shareholders and the market in general that the National Electricity Regulatory Agency
(“Aneel”) published in July 2022, the Authoritative Resolution 12.268/202, that deal with the
deployment authorization of reinforcement at Medeiros Neto 2 Substation in Morro do Chapéu,
lot 2 of the December 2020 auction.
The reinforcement will take place with the deployment of the second group of single-phase
autotransformer and other required equipment. The Capex estimated by the Regulator for this
work is R$ 74,746 thousand (database: Jun’22), whereas an additional authorized RAP is
R$7,786 thousand (database: Jun’21) and the regulated term for entry into operation is for
January 2025.
This investment is aligned with Neoenergia's positioning strategy in the Brazilian electricity sector
and with the commitment to create value for its shareholders, respecting a strict policy of capital
allocation.

Rio de Janeiro, September 5th, 2022.

Leonardo Pimenta Gadelha
Chief Financial and Investor Relations Officer

