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

Fato Relevante
Formador de Mercado
A Neoenergia S.A. (“Neoenergia”), companhia aberta inscrita no CNPJ 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”) de n.º 358/ 2002, e na Instrução CVM nº
384/2003, informa ao mercado em geral que, contratou o CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Jr., 700 – 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes), São Paulo, SP, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 42.584.318/0001-07 (“Credit Suisse” ou “Formador de Mercado”) para exercer
a função de Formador de Mercado de suas ações ordinárias (NEOE3), no âmbito da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
O “Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado” (“Contrato”), celebrado entre
a Neoenergia e o Credit Suisse, possui o objetivo de fomentar a liquidez das ações ordinárias
da Companhia (“NEOE3”), no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e vigorará pelo
período de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração, sendo renovado
automaticamente por iguais períodos em caso de não haver manifestação contrária das partes.
A Companhia informa que possui 1.213.797.248 (um bilhão, duzentos e treze milhões,
setecentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e oito) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua emissão, das quais 226.632.340 (duzentas
e vinte e seis milhões, seiscentas e trinta e duas mil, trezentos e quarenta) ações ordinárias
estão em circulação, sendo negociadas no Novo Mercado da B3 (free float de 18,67%), e que
não celebrou com o Credit Suisse qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
O Formador de Mercado iniciará suas atividades a partir de 27 de fevereiro de 2020.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.

Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores

NEOENERGIA S.A.
Public Company
CNPJ/ME nº 01.083.200/0001-18
NIRE 33.3.0026600.3

Material Fact
Market Maker
Neoenergia S.A. (“Neoenergia”), a publicly-held company registered with CNPJ No. 01.083.200
/ 0001-18, under the terms of Law no. 6,404, of December 15, 1976, as amended and in the
CVM Instruction No. 358/2002, and CVM Instruction 384/2003 hereby informs its shareholders
and the market in general that has contracted CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, headquartered at Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Jr., 700 - 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes), São Paulo,SP, enrolled
under the Corporate Taxpayer’s Id (CNPJ/MF) No. 42.584.318 / 0001-07 (“Credit Suisse” or
“Market Maker”) to act as Market Maker of its common shares (NEOE3), under B3 SA - Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”).
The "Agreement for the Provision of Services of Market Maker" ("Agreement") signed by
Neoenergia and Credit Suisse, aims to foster the liquidity of the Company‘s common shares
("NEOE3"), under the B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), and shall remain in force for a
period of twelve (12) months from the date when it was signed, being automatically renewed for
equal periods if there is no manifestation otherwise from the parties.
The Company also informs that it owns 1,213,797,248 (one billion, two hundred and thirteen
million, seven hundred and ninety-seven thousand, two hundred and forty-eight) common
shares, all registered, with no par value, issued by the Company, of which 226,632,340 (two
hundred and twenty-six million, six hundred and thirty-two thousand, three hundred and forty)
common shares are available to trade on Novo Mercado, B3 highest level of Corporate
Governance Segment (free float of 18.67%), and that did not enter into any agreement or
contract with Credit Suisse to regulate the exercise of the voting rights or the purchase and sale
of securities issued by the Company.
The Market Maker will start its activities from the February 27th, 2020.

Rio de Janeiro (RJ), February 21st , 2020

Leonardo Pimenta Gadelha
Chief Finance and Investor Relations Officer

