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Belo Horizonte, Brasil – 28 de dezembro de 2018 – A Omega Geração S.A.
(“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), uma das empresas líderes em
energia renovável no Brasil, em observância ao artigo 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e à Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público, a
seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue:
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018,
aprovou a celebração de term sheet entre a Companhia e a Omega Gestora de Recursos Ltda
em conjunto com a Tarpon Gestora de Recursos S.A. (“Gestoras") por meio do qual a
Companhia e as Gestoras outorgaram-se, respectivamente, opções de (i) aquisição ou
reorganização societária e (ii) alienação ou reorganização societária para transferência dos
ativos de geração de energia eólica denominados Delta 7 e Delta 8, com capacidade instalada
projetada de 97,2 MW e expectativa de entrada em operação comercial no final de 2019
(“Ativos”), ambos localizados no Maranhão, adjacentes ao Complexo Eólico Delta 3 (“Term
Sheet”).
Desde agosto de 2018, a diretoria executiva da Companhia e o Comitê de Operações
com Ativos de Partes Relacionada da Companhia (“Comitê”) têm conduzido tratativas com
as Gestoras em relação às condições e estruturas para transferência dos Ativos, o que
culminou na recomendação do Comitê para a aprovação da celebração do documento que
consubstancia as referidas opções pelo Conselho de Administração.
Conforme previsto no Term Sheet, a efetiva transferência dos Ativos é condicionada
à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a efetiva celebração de
Contratos de Comercialização da Energia (na sigla em inglês, PPA - Power Purchase Agreement),
em volume mínimo estabelecido, no ambiente de comercialização livre (ACL) e a efetiva
entrada em operação comercial dos Ativos.
A Companhia manterá o mercado informado a respeito da evolução do
desenvolvimento das operações e previstas no Term Sheet.
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