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COMUNICADO AO MERCADO 

 
Resposta ao Ofício 255/2023-SLS - Solicitação de esclarecimentos sobre notícia 

 
A NEOENERGIA S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”), companhia de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob 
o no. 01.083.200/0001-18, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Resolução CVM nº 
44, de 23 de agosto de 2021, conforme vigem e/ou venham a ser alteradas, faz referência ao Ofício 255/2023-
SLS (“Ofício”), enviado pela Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão em 10 de fevereiro de 2023, e recebido pela Companhia na mesma data, conforme transcrito 
a seguir: 
 
“Prezados Senhores, 
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 10/02/2023, sob o título “Enel contrata bancos para 
vender Coelce e ativos de renováveis”, consta, entre outras informações, que a Neoenergia contratou o Itaú 
BBA e J.P. Morgan para assessorá-la na busca de um investidor em seu negócio de transmissão, operação de 
M&A de mais de R$ 2 bilhões.  
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 13/02/2023, com a sua confirmação ou não, bem 
como outras informações consideradas importantes. (...)” 
 
A esse respeito, primeiramente, a Companhia vem esclarecer que, em momento algum, foi acessada pelo 
referido veículo de imprensa quanto à referida matéria. 
 
Outrossim, a Companhia esclarece e comunica aos seus acionistas e mercado em geral que, de forma 
sistemática e contínua, estuda e avalia diversas alternativas e oportunidades de negócios que possam gerar 
incremento de valor para o grupo, contando, para tanto, com o apoio de assessores externos, dentre eles o 
Itaú BBA e o J.P. Morgan. 
 
A Companhia informa, ainda, que não há, neste momento, qualquer deliberação ou aprovação quanto ao 
negócio ou operação de M&A como mencionada na matéria. Contudo, diante de qualquer fato ou negócio 
jurídico que deva ser divulgado, a Companhia, pronta e devidamente, manterá seus acionistas e o mercado 
em geral devidamente informados e comunicados na forma da lei e da regulamentação da CVM. 
 
A Companhia reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança corporativa e 
transparência na divulgação de informações relevantes acerca de seus negócios, na forma da 
regulamentação em vigor, incluindo, mas não se limitando à Resolução CVM nº 44/21, ao Regulamento do 
Novo Mercado da B3 e à sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, ao mesmo tempo em que se 
coloca à inteira disposição da CVM para eventuais esclarecimentos adicionais, conforme necessários.  
 
 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023. 
 

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

CVM Official Letter 255/2023-SLS - Clarifications regarding news published  
 

NEOENERGIA S.A. (“Neoenergia” or “Company”), a publicly-held company, subscript under CNPJ/MF no. 
01.083.200/0001-18, pursuant to Law n. 6.404, of September  15th, 1976, and Res. CVM N. 44, of August 23, 
2021, as they are into force and/or might be amended, makes reference to CVM Official Letter nº 255/2023-
SLS, sent by the Superintendence of Listing and Supervision of Issuers of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão on 
February 10, 2023, and received by the Company on the same date, as transcribed below: 
 
Free translation: 
 
"Dear sirs, 
In the news published by the newspaper Valor Econômico, on 02/10/2023, under the headline “Enel hires 
banks to sell Coelce and renewable assets”, it states, among other information, that Neoenergia hired Itaú 
BBA and J.P. Morgan to advise it in the search for an investor in its transmission business, an M&A transaction 
worth more than R$ 2 billion. 
We request clarification on the marked item, until 02/13/2023, with your confirmation or not, as well as 
other information considered important. (...)” 
 
In this regard, the Company clarifies that, at no time, it was contacted by the referred press vehicle regarding 
the referred matter. 
 
Likewise, the Company clarifies and communicates to its shareholders and the market in general that, in a 
systematic and continuous way, it studies and evaluates several alternatives and business opportunities that 
can generate an increase in value for the group, counting, for that, with the support of external advisors, 
including Itaú BBA and J.P. Morgan. 
 
The Company also informs that, at this moment, there is no deliberation or approval regarding the M&A 
business or operation as mentioned in the article. However, in the face of any fact or legal transaction that 
must be disclosed, the Company will promptly and properly keep its shareholders and the market in general 
properly informed and communicated in accordance with the law and CVM regulations. 
 
The Company reinforces its commitment to the best corporate governance practices and transparency in the 
disclosure of relevant information about its businesses, pursuant to the regulations in force, including, but 
not limited to, CVM Resolution No. 44/21, B3's Novo Mercado Regulations and its Material Fact Disclosure 
Policy, at the same time that it is entirely available to CVM for any additional clarifications, as necessary. 
 
 

Rio de Janeiro, February 13th, 2023. 
 

Leonardo Pimenta Gadelha 
Finance and Investors Relations Executive Director 


