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AVISO AOS ACIONISTAS
OMEGA GERAÇÃO S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Belo Horizonte,
estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, CEP 30190-130, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 09.149.503/0001-06, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 23426, (“Companhia”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
A Companhia atualiza, nesta data, o seu calendário anual de eventos corporativos, em
atenção ao artigo 29, parágrafo único, do Regulamento do Novo Mercado, por conta da
alteração da data de realização de sua assembleia geral ordinária deste ano, que estava prevista
para se realizar no dia 30 de abril de 2018, e que se realizará no dia 27 de abril de 2018.
A Companhia salienta que a alteração da data de realização de referida assembleia,
comunicada com antecedência, não prejudica as divulgações e manifestações relacionadas à
assembleia, que se realizarão nos prazos aplicáveis.
Adicionalmente, a Companhia informa aos seus acionistas a atualização pontual, nesta data,
das orientações constantes do item 12.2 de seu Formulário de Referência com relação às
formalidades de envio e recebimento do boletim de voto a distância e de solicitação de
inclusão de propostas e de candidatos no boletim de voto a distância.
A atualização do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia tem por objetivo
essencialmente esclarecer que o envio dos documentos mencionados deve ser realizado por
meio eletrônico (e-mail) e por correio postal, assim como salientar que, no caso de pedidos
de inclusão de candidatos ao conselho de administração, os acionistas deverão providenciar
as declarações de independência e de desimpedimento dos candidatos indicados, previstas,
respectivamente, no artigo 17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado, e no artigo 147
da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/2002.
Belo Horizonte, 09 de março de 2018.
Antonio Augusto Torres de Bastos Filho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

