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FATO RELEVANTE
Belo Horizonte, Brasil – 05 de abril de 2021 – A Omega Geração S.A. (“Omega”
ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), 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 na presente data, aprovou
a celebração de contrato preliminar 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
aquisição e alienação (ou reorganização societária) para transferência dos ativos de
geração de energia eólica do Complexo Assuruá 4, com capacidade instalada
projetada de aproximadamente 215 MW e expectativa de entrada em operação
comercial no início de 2023 (“Ativos”), localizado na Bahia, adjacente aos Complexos
Eólicos Assuruá 1, 2 e 3 (“Contrato”).
O Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionada da Companhia
(“Comitê”) tem conduzido há meses tratativas com as Gestoras em relação às
condições para transferência dos Ativos, o que culminou na recomendação pelo
Comitê para que o Conselho de Administração aprove a celebração do documento que
consubstancia as referidas opções.
Conforme previsto no Contrato, a efetiva transferência dos Ativos é
condicionada à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo – entre
outras - a efetiva celebração de Contratos de Comercialização da Energia (na sigla em
inglês, PPA - Power Purchase Agreement), nas condições previamente estabelecidas,
no ambiente de comercialização livre (ACL), a obtenção de financiamento de longo
prazo para os Ativos 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 Contrato.
Andrea Sztajn
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Omega Geração S.A.
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MATERIAL FACT
Omega Geração S.A. (“Omega” or “Company” – Ticker: OMGE3), pursuant to article
157, paragraph 4, of Law 6,404, dated December 15th, 1976, as amended (“the Brazilian
Corporation Law”) and CVM Instruction no. 358 (“CVM”) of January 3rd, 2002, as
amended, (“CVM 358 Instruction”), hereby informs its shareholders and the market in
general the following:
The Board of Directors, at a meeting held today, approved a preliminary contract
between the Company and Omega Gestora de Recursos Ltda. jointly with Tarpon
Gestora de Recursos S.A. ("Gestoras") through which the Company and the Gestoras
granted each other options for acquisition and disposal (or corporate reorganization)
to transfer the wind power generation assets denominated Assuruá 4, with a projected
installed capacity of approximately 215 MW and expectation of commercial operation
date at the beginning of 2023 (“Assets”), located in Bahia State, adjacent to the
Assuruá 1, 2 and 3 wind complex ("Preliminary Contract").
The Company's Related Party Assets Transactions Committee ("Committee") has
conducted for months negotiations with the Gestoras regarding the conditions for
transferring Assets, which culminated with the recommendation, by the Committee, for
approval by the Board of Directors of the document constituting such options.
As set forth in the Preliminary Contract, the effective transfer of the Assets is subject to
the verification of certain prior conditions, including – among others – the effective
execution of Power Purchase Agreements (PPAs), under the conditions previously
established, in the free power market ("ACL"), obtaining the long-term financing for the
Assets, besides the effective commercial start-up of the assets.
The Company will keep the market informed about the development of the operations
as described in the Preliminary Contract.
Belo Horizonte, April 5, 2021.
Andrea Sztajn
CFO and IRO

