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

Fato Relevante
A

Neoenergia

S.A.

(“Neoenergia”),

companhia

aberta

inscrita

no

CNPJ/ME

n.º

01.083.200/0001-18, nos termos do disposto na Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 03
de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
estuda a possibilidade de viabilizar a negociação de suas ações no Latibex, bolsa de valores
espanhola que visa canalizar investimentos europeus para a América Latina de forma simples
e direta, buscando facilitar o acesso de investidores estrangeiros em seu capital social e gerar
ainda mais liquidez para seus acionistas. Para tanto, a Neoenergia requereu, na presente data,
à CVM a aprovação de programa para reconhecimento de posições escriturais no exterior
lastreadas em ações de sua emissão depositadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“Programa”), com fulcro no disposto no artigo 5º da Instrução n.º 559 da CVM, de 27 de março
de 2015.
A Neoenergia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o processo
de aprovação do Programa na CVM e, posteriormente, no Latibex, nos termos da
regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020

Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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Material Fact
Neoenergia S.A. ("Company"), in compliance with the provisions of article 157, paragraph 4 of
Law no. 6,404/76 of December 15, 1976, as amended, Instruction of the Brazilian Securities
and Exchange Commission ("CVM") n. 358, dated January 3, 2002, as amended, hereby
informs its shareholders and the market in general that is studying the viability of trading its
shares at Latibex, a Spanish stock exchange that aims to channel European investments to
Latin America in a simple and direct way, seeking to facilitate the access of foreign investors in
its share capital and generate even more liquidity for its shareholders. To this end, Neoenergia
requested, on the present date, the CVM to approve a program to recognize no par value
positions abroad backed by shares issued by B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão (“Program”), with a
focus on the provisions in article 5 of CVM Instruction 559, of March 27, 2015.
Neoenergia will keep its shareholders and the market in general informed about the Program's
approval process at CVM and, later, at Latibex, under the terms of the applicable regulations.

Rio de Janeiro (RJ), February 17, 2020

Leonardo Pimenta Gadelha
Chief Finance and Investor Relations Officer

