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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A Neoenergia S.A. (“Neoenergia”), com muito orgulho, comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que integra, pelo 3º ano consecutivo, o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (“ISE”) da B3 S.A., com vigência a partir de 02/01/2023.  

A nova carteira reúne ações de 70 companhias. O ISE reúne as empresas que possuem as 

melhores práticas de sustentabilidade nos quesitos ambiental, social, econômico-financeiro, 

governança corporativa, natureza do produto e mudanças climáticas. Seu objetivo é funcionar 

como uma referência para o investimento socialmente responsável e atuar como indutor de 

boas práticas no meio empresarial brasileiro. 

Integrar o ISE reitera nossa determinação e compromisso em prosseguir com o crescimento 

sustentável através de conduta ética dos negócios, governança corporativa e responsabilidade 

social, cultural e ambiental. 

 

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2023 

 

Leonardo Pimenta Gadelha 

Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores 
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NOTICE TO THE MARKET 
 
 

Neoenergia S.A. (“Neoenergia”), proudly, informs its shareholders and the market in general 

that it integrates, for the 3rd consecutive year, the portfolio of B3’s Corporate Sustainability Index 

(ISE), effective from January 2nd, 2023. 

The new portfolio includes stocks from 70 companies. ISE combines companies that have the 

best sustainability practices in terms of environmental, social, economic and financial, corporate 

governance, product nature and climate change. It aims to serve as a reference for socially 

responsible investment and to encourage good practices in the Brazilian business environment. 

Integrating the ISE reiterates our determination and commitment to pursue sustainable growth 

through ethical business conduct, corporate governance and social, cultural and environmental 

responsibility. 

 

Rio de Janeiro, January 2nd, 2023. 

 

Leonardo Pimenta Gadelha 

Finance and Investors Relations Executive Director 


