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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, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que: 

Em 29 de janeiro entrou em operação a linha de transmissão de Rio Formoso (Lote 9 – Leilão 

de Transmissão nº 02/2019, de dezembro de 2019), localizado na Bahia, que compreende 1 

linha de transmissão de 210 km de extensão e 2 subestações. 

O Lote de Rio Formoso conta com uma RAP total de R$22 milhões e foi entregue com 

antecipação de 14 meses e um saving de Capex 25%, ambos em relação ao estimado pela 

Aneel. 

A antecipação da entrega reforça, mais uma vez, a capacidade da Neoenergia em executar seu 

plano estratégico e o seu compromisso com a taxa de retorno dos projetos. 

 

 

Rio de Janeiro, 30 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” or “Company”), pursuant to the provisions of Law 6.404, of 

December 15th, 1976, as amended, and CVM Resolution nº 44, of August 23rd, 2021, hereby 

informs its shareholders and the market in general that: 

 

On January 29th, the Rio Formoso Transmission Line (Lot 9 - Transmission Auction nº 02/2019, 

December 2019) started its operation. The lot, located in Bahia, comprises one transmission 

line and two substations. 

 

Rio Formoso’s lot has an annualized total RAP of R$22 million and was delivered 14 months 

ahead and with 25% Capex savings, both versus the estimated by Aneel. 

 

The anticipation of the delivery reinforces, once again, Neoenergia’s ability to execute its 

strategic plan and its commitment to the rate of return of the projects. 

 

 

Rio de Janeiro, January 30th, 2023. 

 

Leonardo Pimenta Gadelha 

Chief Financial and Investor Relations Officer 

 


