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COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTO SOBRE CONSULTA DA CVM

Omega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atenção ao Ofício
221/2020/CVM/SEP/GEA-1, datado de 01 de julho de 2020 (“Ofício”), vem apresentar os
esclarecimentos solicitados.
Para melhor compreensão da resposta da Companhia, o Ofício segue transcrito abaixo:
“Ofício n° 221/2020/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 1° de julho de 2020
À Senhora
Andrea Sztajn
Diretora de Relações com Investidores de Omega Geração S.A.
Avenida Juscelino Kubitscheck, 6 andar, cj 62, Itaim Bibi, São Paulo – SP
E-mail: rigeracao@omegaenergia.com.br
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia
Senhora Diretora,
Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal Valor Econômico, seção
Empresas, sob o título: "Eneva avalia Omega e nova proposta por Tietê", em que
constam as seguintes afirmações:
Após uma tentativa frustrada de incorporar a concorrente
AES Tietê, a geradora de energia Eneva continua em busca
de ativos potenciais para crescer por meio de aquisição ou
fusão. A Eneva teve conversa preliminar com a geradora de
energia renovável Omega, avaliando uma potencial
incorporação ou compra de controle, apurou o Valor.
A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da
notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de
fato relevante, bem como comente outras informações consideradas importantes
sobre o tema.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria:
Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3,
assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O

atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao
Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação
tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de
suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e
na Instrução CVM nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo
não cumprimento da exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por email, até 02.07.2020.
Atenciosamente,”

A respeito, conforme consta ao final da notícia em referência, a Companhia nega ter
tido qualquer conversa com a empresa Eneva sobre potencial incorporação ou alienação de
controle da Companhia ou qualquer outro assunto de cunho societário. Informa ainda que
eventual transação com a empresa Eneva nunca foi discutida ou sequer cogitada em suas
instâncias diretivas.
A Companhia não tem conhecimento de qualquer sinal que tenha levado o veículo de
imprensa a divulgar a notícia mesmo após ter negado a informação de forma célere, clara e
direta, antes de sua publicação, por meio da seguinte nota:
“Informação não procede. A Omega tem dedicação exclusiva à geração de energias
renováveis, não fazendo parte de seu objeto, mandato ou de seu plano de negócios
investimentos em térmicas a gás ou a carvão.”

A Omega Geração, diferentemente da Eneva que possui em seu portfólio ativos em
implantação e/ou que utilizam como fontes carvão e gás, é uma plataforma brasileira de
investimentos em geração de energia dedicada exclusivamente a ativos operacionais
renováveis, não coadunando com sua estratégia e escopo a exposição a ativos de geração
térmica a gás e carvão, tampouco a implantação de novos empreendimentos de geração.
A Omega reforça que mantém disciplinados processos e controles garantindo que
eventos relevantes sejam tempestiva e devidamente comunicados ao mercado, por meio de
seus canais oficiais de comunicação e em conformidade com as melhores práticas de
governança corporativa às quais adere.
Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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

