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FATO RELEVANTE

A Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) e a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE
(“Neoenergia Pernambuco”), em atendimento ao disposto no §4º do art. 157 da Lei nº
6.404/76, na Instrução CVM nº 361/02 e na Resolução CVM n° 44/21, vêm comunicar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da
Neoenergia aprovou o lançamento de oferta pública de aquisição de ações ordinárias
(“ON”) e de ações preferenciais Classe “A” (“PNA”) e Classe “B” (“PNB”), para conversão
de registro de emissor Categoria A para Categoria B da Neoenergia Pernambuco (“OPA de
Conversão de Registro” ou “OPA”).
A OPA de Conversão de Registro (a) será destinada à aquisição de até a totalidade das
ações em circulação de emissão da Neoenergia Pernambuco, que, nesta data,
correspondem a 7.795.191 ações, sendo 280.143 ONs, 7.102.982 PNAs e 342.066 PNBs,
representativas de, aproximadamente, 10,35% do total de ações de emissão da
Neoenergia Pernambuco (“Ações Objeto da OPA”), e (b) será lançada ao preço de R$42,02
(quarenta e dois reais e dois centavos) por ON; R$42,02 (quarenta e dois reais e dois
centavos) por PNA e R$46,22 (quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) por PNB, a
ser pago em moeda corrente nacional aos acionistas que aderirem à OPA de Conversão de
Registro, nos 3 (três) casos deduzido e ajustado (a) pelo valor de dividendos, juros sobre
capital próprio e outros proventos eventualmente declarados pela Neoenergia Pernambuco
até a data do leilão da OPA e (b) por eventuais alterações no capital social da Neoenergia
Pernambuco, como bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos de ações,
realizadas até a data do leilão da OPA (“Preço por Ação”). Os outros termos e condições
da OPA, incluindo os demais relativos ao Preço por Ação, estarão descritos no edital da
OPA.
A Neoenergia manifesta desde já sua intenção de não prosseguir com a OPA de Conversão
de Registro caso (a) ela seja aceita por titulares de menos de 2/3 (dois terços) das Ações
Objeto da OPA; e/ou (b) não seja obtida a aprovação para a conversão de registro da
Companhia por titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Ações Objeto da OPA
habilitadas para o leilão da OPA.
O lançamento da OPA e sua eficácia estão sujeitos ao registro perante a CVM e a B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sendo que o pedido de registro e a minuta inicial do Edital
da OPA de Conversão de Registro serão apresentados às referidas instituições em até 30
(trinta) dias.
A Neoenergia contratou a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. para a elaboração
do laudo de avaliação da Neoenergia Pernambuco, que foi disponibilizado nos websites da
CVM e da B3, bem como nas sedes e nas páginas de relações com investidores da
Neoenergia e da Neoenergia Pernambuco, para efeito do §1º do art. 4º-A da Lei nº
6.404/76, passando o prazo nele descrito a fluir a partir da data deste fato relevante.
As Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral informados de quaisquer
informações referentes à OPA, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta
pública de aquisição de valores mobiliários.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022
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MATERIAL FACT

Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) and Companhia Energética de Pernambuco – CELPE
(“Neoenergia Pernambuco”), in accordance with the provisions set forth in Article 157,
paragraph 4, of Law 6,404 and pursuant to CVM Instruction nº 361/02 and CVM Resolution
nº 44, hereby informs its shareholders and the market in general that, on this date,
Neoenergia’s Board of Directors approved the launch of a tender offer for the acquisition
of common shares (“ON”) and preferred shares Class A (“PNA”) and Class B (“PNB”),
aiming to promote the conversion of Neoenergia Pernambuco’s registration as a publiclyheld company in category “A” to category “B” (“Registration Conversion Offer”).
The Registration Conversion Offer (a) will be destined to the acquisition of up to all
outstanding shares issued by Neoenergia Pernambuco, which, on this date, correspond to
7.795.191 shares, of which 280.143 are ON, 7.102.982 PNAs and 342.066 PNBs,
representing approximately 10,35% of the total shares issued by Neoenergia Pernambuco
(“Shares Object of the Offer”), and (b) will be launched at the price of R$42.02 (forty-two
reais and two cents) per ON; R$42.02 (forty-two reais and two cents) per PNA and R$46.22
(forty-six reais and twenty-two cents) per PNB, to be paid in Brazilian reais to shareholders
who join the Registration Conversion Offer, in all three (3) cases deducted and adjusted
(a) by the value of dividends, interest on equity and other proceeds eventually declared
by Neoenergia Pernambuco up to the date of the Registration Conversion Offer auction
and (b) for any changes in the capital stock of Neoenergia Pernambuco, such as interest
subsidies on shares, groups or stock splits, carried out up to the date of the Registration
Conversion Offer auction ("Price per Share"). Other terms and conditions of the
Registration Conversion Offer, including the ones relating to the Price per Share, will be
described in the Registration Conversion Offer notice.
Neoenergia has already expressed its intention not to proceed with the Registration
Conversion Offer if (a) it is accepted by holders of less than 2/3 (two-thirds) of the Shares
Object of the Offer; and/or (b) the approval of holders of at least 2/3 (two-thirds) of the
Shares Object of the Offer authorized to take part in the Registration Conversion Offer
auction is not obtained for the conversion of the Company's registration.
The launch of the Registration Conversion Offer and its effectiveness are subject to
registration before CVM and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). The application for
registration and the initial draft of the Registration Conversion Offer notice will be
submitted to these institutions within 30 (thirty) days.
Neoenergia has hired Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. to elaborate Neoenergia
Pernambuco’s appraisal report, which has been made available on CVM’s and B3’s website,
as well as in the head office and investors relation page of Neoenergia and Neoenergia
Pernambuco, for the purpose of Article 4-A, paragraph 1, of Law 6.404/76, and the
deadline set forth therein starts to count from the date of this material fact.
The Companies will keep their shareholders and the market in general informed of any
information regarding the Registration Conversion Offer, in accordance with applicable
legislation and regulations.

This material fact is of an exclusively informative nature and does not constitute a public
offer for the acquisition of securities.
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