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FATO RELEVANTE
Belo Horizonte, Brasil – 30 de janeiro de 2019 – 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 (“ICVM 358”), vem a público, a seus
acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue:
Em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração elegeu a Srta. Andrea
Sztajn para os cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores, os quais
cumulará, para o restante do prazo de gestão atualmente em curso que se encerrará em 3 de
maio de 2019, após a renúncia do Sr. Marcelo Campos Habibe a seus cargos de Diretor
Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para os quais havia sido
eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de maio de 2018.
A Srta. Andrea Sztajn juntou-se à Companhia em 2014, na qualidade de diretora de M&A
e Investimentos, tendo liderado o IPO da Companhia concluído em julho de 2017 bem como as
operações de aquisição realizadas pela Companhia ao longo de 2018. Antes de se juntar à
Companhia, a Srta. Andrea acumulou mais de 14 anos de experiência em bancos de
investimentos, com posições em São Paulo e Nova Iorque, incluindo UBS, UBS Pactual, Credit
Suisse e Citibank e possui experiência em Mercado de Capitais, Fusões e Aquisições,
Relacionamento com Investidores, Finanças Corporativas e Desenvolvimento de Negócios.
Cursou administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas com ênfase em Finanças e
Economia.
A renúncia do Sr. Marcelo Campos Habibe é efetiva a partir desta data. O Conselho de
Administração agradece a contribuição do Sr. Marcelo Campos Habibe durante o período em
que exerceu suas funções.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2019.
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