NEOENERGIA S.A.
COMPANHIA ABERTA
RG. CVM 01553-9
CNPJ/MF nº 01.083.200/0001-18
NIRE 33 3 0026600 3

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas que o Conselho de Administração da
NEONERGIA S.A, aprovou, em reunião realizada nesta data, a declaração de Juros
sobre Capital Próprio, com base nos resultados apurados até 30/06/2021, no montante
de R$ 170.708.163,00 (Cento e setenta milhões, setecentos e setenta e oito mil e cento
e sessenta e três reais), correspondentes a R$ 0,1406397677 por ação ordinária.

O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2021 sem atualização monetária,
com base na posição acionária de 01/07/2021. Será deduzido o Imposto de Renda nos
termos da Lei 9.249 de 26/12/1995, exceto para os acionistas que tenham comprovado,
junto ao Banco Itaú, a condição de dispensados da retenção do referido imposto. A partir
de 02/07/2021, inclusive, as ações serão negociadas ex-direito.

Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento Financeiro e de Relações
com Investidores, situado na Praia do Flamengo nº 78, 10º andar, Flamengo, CEP:
22.210-030, Fax (21) 3235-9876, telefone (21) 3235-9828, e-mail: ri@neoenergia.com.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021

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

NEOENERGIA S.A.
COMPANHIA ABERTA
RG. CVM 01553-9
CNPJ/MF nº 01.083.200/0001-18
NIRE 33 3 0026600 3

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Neoenergia S.A. (“Company”), hereby informs to its shareholders that, at a meeting held
on this date, the Board of Directors of Neoenergia S.A. approved the declaration of
Interest on Capital based on expected results for 06/30/2021, in the amount of R$
170,708,163.00 (One hundred seventy million, seven hundred seventy-eight thousand,
one hundred and sixty-three reais), corresponding to R$ 0.1406397677 per common
share.
The payment will be made until December 31, 2021, without monetary adjustment, based
on the shareholding position of 07/01/2021. The Income Tax will be deducted under Law
9,249, of 12/26/1995, except for the shareholders who have evidenced to Banco Itaú, the
condition of exemption from the withholding tax here referred. As of 07/02/2021, including,
the Company's shares will be traded ex-right to Interest on Capital deliberated on today's
date.
Additional information may be obtained from Neoenergia's Financial and Investor
Relations Department at Praia do Flamengo nº 78, 10º andar, Flamengo, CEP: 22.210030, Fax 55 21 3235-9876, telephone 55 21 3235-9828 , e-mail: ri@neoenergia.com.
Rio de Janeiro (RJ), June 28th, 2021

Leonardo Pimenta Gadelha
Chief Finance and Investor Relations Officer

