OMEGA GERAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 09.149.503/0001-06
NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6
AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL
Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração
Belo Horizonte, Brasil – 16 de novembro de 2020 – OMEGA GERAÇÃO S.A.
(“Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atendimento ao disposto no ANEXO 30XXXII da Instrução CVM nº 480, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia em reunião realizada no dia 06 de novembro de 2020, foi aprovado
aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 2.133.637,33 (dois milhões,
cento e trinta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), em
virtude de exercício de parte das opções outorgadas no âmbito do Segundo Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia.
I.
Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi
aprovado:
O Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Segundo Plano”) foi
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2017 às 10:00
horas.
II.

Valor do aumento do capital e do novo valor do capital social:

O capital social foi aumentado em R$ 2.133.637,33 (dois milhões, cento e trinta e três
mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos).
O novo capital social será de R$ 3.833.244.777,90 (três bilhões, oitocentos e trinta e
três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e
noventa centavos).
III.

Número de ações emitidas de cada espécie e classe;

Foram emitidas 158.452 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentas e cinquenta e duas)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
IV.

Preço de emissão das novas ações;

Os preços de emissão foi de 13,4655 por ação.
V.
Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos
mercados em que são negociadas, identificando:
Todas as cotações abaixo referem-se à única classe de ações emitida pela Companhia,
ações ordinárias, e estão apresentadas em R$/ação.
a. cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três)
anos;
2018
2019
2020

Média
16,56
26,37
35,54

Máximo
18,49
37,20
43,00

Mínimo
14,69
18,24
26,79

b. cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2
(dois) anos;
Média
Máximo Mínimo
1Q2019 19,47
20,20
18,24
2Q2019 21,31
24,25
19,50
3Q2019 29,60
36,30
24,11
4Q2019 34,85
37,20
31,15
1Q2020 37,59
43,00
26,90
2Q2020 31,57
37,32
26,79
3Q2020 37,29
40,59
33,78
4Q2020 35,59
36,99
33,03
c. cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis)
meses; e
Média
Máximo Mínimo
06/2020 34,44
37,72
32,60
07/2020 35,19
39,60
33,78
08/2020 38,16
40,55
36,54
09/2020 38,72
40,59
36,02

10/2020 36,00
11/2020 34,64

36,99
36,14

33,75
33,03

d. cotação média nos últimos 90 (noventa) dias;
90

VI.

Média
37,21

Máximo Mínimo
40,59
33,03

Percentual de diluição potencial resultante da emissão.

A diluição é de 0,08087912%
Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020.
Andrea Sztajn
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

