05 de julho de 2021,

Neoenergia S.A.
A Neoenergia é a holding do Grupo Espanhol Iberdrola, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número
de clientes, com mais de 15 milhões de unidades consumidoras atendidas por suas distribuidoras Elektro (São
Paulo e Mato Grosso do Sul), Coelba (Bahia), Celpe (Pernambuco), Cosern (Rio Grande do Norte) e CEB-D (Distrito
Federal).
Presente em 18 estados brasileiros, a Neoenergia tem como acionistas o Grupo Iberdrola, a Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e o Banco do Brasil Investimentos.
Na área de geração de energia, entre usinas em implantação ou em operação, tem capacidade instalada de 4.070
megawatts (MW).
Com forte atuação no segmento de fontes renováveis, a Neoenergia possui 26 parques eólicos na Bahia, no Rio
Grande do Norte e na Paraíba e inaugurou, em 2015, a sua segunda usina solar em Fernando de Noronha (PE).
Em dezembro de 2020 a estatal Brasiliense CEB Distribuição foi vendida por R$ 2,51 bilhões para a Bahia Geração
de Energia, do grupo Neoenergia.
Fonte: https://www.neoenergia.com/

Estrutura Societária

Fonte: https://www.neoenergia.com/
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Elektro, empresa de distribuição de energia em São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Coelba, empresa de distribuição de energia na Bahia.
Celpe, empresa de distribuição de energia em Pernambuco.
Cosern, empresa de distribuição de energia no Rio Grande do Norte.
Neoenergia Brasília, empresa de distribuição de energia em Brasília.
Termopernambuco, empresa operadora da Usina Termoelétrica Termopernambuco, no Complexo Industrial e
Portuário de Suape, em Ipojuca, Pernambuco.
Baguari I, integrante do Consórcio UHE Baguari, que opera a Usina Hidrelétrica de Baguari, em Minas Gerais.
Itapebi Geração de Energia, empresa operadora da Usina Hidrelétrica de Itapebi, na Bahia.
Afluente Transmissão de Energia Elétrica, empresa operadora das Subestações Tomba, Brumado II e Itagibá e das
linhas de transmissão 230 kV Funil-Itagibá-Brumado II, Camaçari II-Polo-Ford, Tomba-Governador Mangabeira e 138
kV Funil-Poções.
NC Energia, empresa de comercialização de energia elétrica.
Elektro Comercializadora de Energia Ltda., empresa de comercialização de energia elétrica
Energética Águas da Pedra, sociedade de propósito específico responsável pela implantação da Usina Hidrelétrica de
Dardanelos, em Mato Grosso.
Consórcio Empreendedor Corumbá III (CEC III), empresa construtora da Usina Hidrelétrica de Corumbá III,
em Luziânia, Goiás.
Potiguar Sul Transmissão de Energia S.A., empresa responsável pela implantação, operação e manutenção da linha
de transmissão de 500 kV, conectada nas subestações Campina Grande III, na Paraíba, e Ceará-Mirim II, no Rio
Grande do Norte
SE Narandiba S.A, empresa que opera três subestações: Narandiba e Brumado II, instaladas na Bahia, e Extremoz II,
no Rio Grande do Norte.
Força Eólica do Brasil, empresa responsável pela implantação, operação e manutenção de 26 parques eólicos na
Bahia, no Rio Grande do Norte e na Paraíba.
Companhia Hidrelétrica Teles Pires, consórcio responsável pela operação da Usina Hidrelétrica Teles Pires, na
fronteira dos estados do Mato Grosso e Pará.
Norte Energia S.A., consórcio responsável pela implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no sudoeste do estado
do Pará.
Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu, responsável pela implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, no sudoeste
do Paraná.

Números Corporativos

Fonte: https://www.neoenergia.com/

Unidades de Negócio

Fonte: https://www.neoenergia.com/

Gráfico (NEOE3)

Gráfico Candlestick diário com MME 5/10 dias da Neoenergia

Fonte: Economatica

Principais Indicadores (NEOE3)

Lâmina da Neoenergia

Fonte: Economatica

A Neoenergia S.A. (NEOE3), é o maior grupo privado e integrado (geração, transmissão, distribuição e
comercialização) de energia elétrica do Brasil. O foco da empresa, conforme informado em sua página na internet, é
em distribuição, apoiada por atividades de geração, aproveitamento de oportunidades eventuais de transmissão e
consolidação da comercializadora. Dessa forma, busca manter e ampliar os padrões de qualidade e desempenho.
Distribuição é o principal negócio da empresa. Geração é um pilar complementar à distribuição. O papel do pilar
de Transmissão é de integração, de contribuir com o desenvolvimento dos ativos de distribuição.
O pilar de Comercialização, em que o grupo atua por meio da Neoenergia Comercialização, deverá tornar-se cada
vez mais relevante em participação nos resultados, como efeito da tendência de maior desregulamentação e
crescimento da migração de clientes cativos para o ambiente livre.
Identificamos, que a grande flexibilidade que a cia. possui, é uma considerável vantagem competitiva, quando
lembramos dos problemas crônicos de geração hidrelétrica no Brasil, que volta e meia voltam à cena, quando o
período chuvoso vem abaixo do esperado. A Neoenergia, possui termelétrica, usinas eólicas e solares, além das
hidrelétricas.
O setor elétrico brasileiro, sempre figura entre os mais promissores de nossa economia, por sua contínua necessidade
de expansão e investimentos.
A empresa, vem apresentando resultados crescentes a pelo menos 12 trimestres, algo que entendemos como
positivo para a sua distribuição de dividendos.
Destaque de resultados – 1T21

Destacamos nos bons números das telas acima, o crescimento de 33% de margem bruta, 50% de Ebitda, 75% de
lucro líquido e 89% de Capex, aliados a filosofia de austeridade de custos, contribuíram para que a empresa se
tornasse ainda mais atrativa para investimento.

Destacamos aqui, o confortável perfil de dívida, com mais de 80% vincendas no longo prazo, com custo médio de
4,9% a.a.
Apresentadas as informações, os fundamentos da Neoenergia, nos mostram boas indicações de que suas ações são
uma opção atrativa para compra. Graficamente, indicamos uma compra mais segura para o papel (NEOE3) no curto
prazo, nos patamares entre R$ 16,50 e R$ 17,50, para possível venda entre R$ 19,00 e R$ 20,50 no curto/médio
prazo.
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