NEOENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 01.083.200/0001-18
COMUNICADO AO MERCADO
A Neoenergia S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”), companhia aberta inscrita no CNPJ nº
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 CVM nº 358/02, conforme alterada, comunica aos acionistas
e ao mercado em geral que:
Em 25 de abril de 2021, entrou em operação comercial o quarto dos cinco trechos que
compõem o empreendimento de Dourados (Lote 4 – Leilão de Transmissão nº 05/2016, de
abril de 2017). O referido trecho, LT 230 kV Campo Grande 2 – Imbirissu tem extensão de 52
km de linha e conta com as conexões das linhas nas Subestações Imbirissu e Campo Grande 2.
Esta entrega foi feita com antecipação de 15 meses em relação ao prazo contratual da Aneel.
Com os quatro trechos do lote de Dourados que entraram em operação, o empreendimento
já conta com 61% da RAP do projeto e 66% do total das linhas do Lote entregues ao sistema, o
que mais uma vez reforça a capacidade da Neoenergia em executar seu plano estratégico e
seu o compromisso com a taxa de retorno dos projetos.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021.
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”), a publicly-held company registered with CNPJ
under number 01.083.200/0001-18, pursuant to the provisions of Law 6,404 of December 15,
1976, as amended, and the ICVM number 358/02, hereby informs its shareholders and the
market in general:
On April 25th, 2021, the fourth of the five tranches that make up Dourados project started its
commercial operation (Lot 4 - Transmission Auction n. 05/2016, of April 2017). The referred
tranche, TL 230 kV Campo Grande 2 - Imbirissu has a 52 km line lenght and includes the
connection bays at Imbirissu and Campo Grande 2 Substations. This delivery was made 15
months ahead of Aneel's contractual term.
Considering the four tranches that had started its operation, Dourados lot already has 61% of
its Permitted Annual Revenue (“RAP”) and 66% of the lines delivered to the system, which once
again reinforces Neoenergia's ability to execute its strategic plan and its commitment to the
rate of return of the projects.

Rio de Janeiro, April, 26th, 2021.
Leonardo Pimenta Gadelha
Finance and Investor Relations Executive Officer

