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COMUNICADO AO MERCADO 

 
A NEOENERGIA S.A. (“NEOENERGIA”), em cumprimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado 

em geral que a Neoenergia Renováveis S.A., sociedade controlada de forma indireta pela Neoenergia e 

atuante no segmento de geração de energias renováveis, firmou em 17/09/2020 Contrato de Compra e 

Venda de Ativos com a PEC Energia S.A. (“PEC Energia”), para aquisição de projetos “pipeline” de geração 

de energia eólica, com potencial a ser instalado de aproximadamente 400 MW (“Aquisição”). Os projetos 

estão localizados na Serra da Gameleira, Estado da Bahia, e compreendem área total de 

aproximadamente 7.800 hectares. 

 O valor total da Aquisição pode chegar a R$ 80 milhões, a serem pagos a partir do fechamento da 

operação e em função do atingimento de determinados marcos de desenvolvimento dos parques.  

O fechamento da Aquisição está sujeito ao cumprimento de condições precedentes habituais nesse tipo 

de transação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). 

A Companhia passou a ser titular ainda do direito ao futuro exercício de Opção de Compra, junto à PEC 

Energia, de outros projetos eólicos na região da Serra da Gameleira. A Opção de Compra poderá ser 

exercida a critério da Neoenergia Renováveis, ocasião em que será informada ao mercado junto às 

condições de preço e MW atrelados. 

A Aquisição reforça a execução do plano estratégico de longo prazo da Neoenergia, atendendo às políticas 

de rentabilidade e alocação eficiente de capital do Grupo, além do comprometimento em ampliar a 

participação de fontes de energia renovável na matriz energética brasileira, contribuindo ativamente para 

um futuro sustentável e de baixa emissão de carbono, acentuando sua atuação em prol do combate às 

mudanças climáticas. 

 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020. 
 

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


