
                  

NEOENERGIA S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ/MF 01.083.200/0001-18 
 

COMUNICADO AO 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, de 03 de janeiro de 

2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que: 

1. Em 30/03/2020, foram desembolsados R$ 223,2 milhões referentes à 1ª parcela dos 

recursos provenientes do contrato de financiamento firmado entre o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Neoenergia Dourados Transmissão de 

Energia S.A. (Lote 4 do Leilão de Transmissão nº05/2016, de abril de 2017). O valor total 

contratado atinge R$ 375 milhões por um prazo de 24 anos, com carência de até 3 anos, a 

um custo de IPCA + 3,51% a.a., destinados ao financiamento do CAPEX do projeto. 

 

2. Em 07/04/2020, foram desembolsados R$ 364,8 milhões referentes à 1ª parcela dos 

recursos provenientes do contrato de financiamento firmado com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para a construção do Complexo Chafariz. O 

valor total contratado atinge R$ 1,3 bilhão por um prazo de 24 anos, carência de até 3 

anos, a um custo de IPCA + 4,11% a.a., destinados ao financiamento do CAPEX dos 

parques eólicos. 

 

3. Em 15/04/2020, foram desembolsados R$ 274,0 milhões referentes à 1ª parcela dos 

recursos provenientes do contrato de financiamento firmado entre o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Neoenergia Jalapão Transmissão de 

Energia S.A. (Lote 4 do Leilão de Transmissão nº02/2017, de dezembro de 2017). O valor 

total contratado atinge R$ 778 milhões por um prazo de 24 anos, com carência de até 3 

anos, a um custo de IPCA + 3,62% a.a., destinados ao financiamento do CAPEX do projeto. 

 

Tais operações, somadas às demais realizadas em 2020 até a presente data, alcançam o total 

de R$2,2 bilhões, dos quais cerca de metade foi destinada ao Negócio de Distribuição. As 

operações recentes confirmam o amplo acesso da Neoenergia a linhas de crédito 

competitivas, de fontes diversificadas, atestando sua capacidade de executar seu plano 

estratégico.  

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020. 

Leonardo Pimenta Gadelha  

Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores 

 


