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COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTO SOBRE CONSULTA DA B3

Omega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atenção
ao Ofício 124/2019-SAE, datado de 11 de março de 2019 (“Ofício”), vem apresentar os
esclarecimentos solicitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Para melhor compreensão da resposta da Companhia, o Ofício segue transcrito abaixo:
“11 de março de 2019
124/2019-SAE
Ômega Geração S.A.
At. Sra. Andrea Sztajn
Diretora de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 11/03/2019, sob o título
“Ofertas da Eneva e Ômega”, consta, entre outras informações, que:
•
A Ômega avalia um follow-on, mas para captação primária;
•
A operação visaria reduzir a alavancagem da companhia, que estava em 3,5
vezes a geração de caixa e vai aumentar por conta de uma aquisição recente
anunciada pela empresa.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 12/03/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes”

A respeito, conforme consta ao final da notícia em referência, a Companhia nega ter
tomado qualquer decisão sobre oferta subsequente de ações e sequer discutido o tema em
suas instâncias diretivas. A Companhia não tem conhecimento de qualquer sinal que tenha
levado o veículo de imprensa a divulgar a notícia e não foi ouvida antes de sua publicação.

No dia 8 de março, tão logo a Companhia tomou conhecimento sobre notícia a seu respeito
veiculada no Valor Pro, enviou ao veículo de imprensa a seguinte nota:
“Omega Energia nega decisão sobre oferta subsequente de ações
Ao contrário de notícia veiculada nesta sexta-feira, dia 08 de março, a Omega
Geração esclarece que ela e seus controladores não discutiram tampouco tomaram
qualquer decisão em relação a uma suposta oferta subsequente de ações (follow-on)
e nega peremptoriamente que o BTG Pactual ou qualquer outra instituição
financeira tenha sido contratada para liderar uma oferta. A empresa reforça que
comunica essas decisões ao mercado seguindo as melhores práticas estabelecidas
pelo Novo Mercado da B3 e só reconhece informações publicadas em seus canais
de comunicação oficiais ou proferidas por seu corpo diretivo.”

A Omega reforça que decisões relevantes sobre eventuais ofertas que tenha intenção
de realizar serão devidamente comunicadas ao mercado, por meio de seus canais oficiais de
comunicação, em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa às
quais adere.

Belo Horizonte, 12 de março de 2019.

Andrea Sztajn
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Omega Geração S.A.

