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FATO RELEVANTE
São Paulo, Brasil – 27 de junho de 2022. OMEGA ENERGIA S.A (“Omega Energia” ou
“Companhia” – Novo Mercado: MEGA3), em observância ao disposto no artigo 157, §
4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na
Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, informa a seus acionistas e ao
mercado em geral, que, nesta data:
(i)

a Companhia e seus acionistas controladores celebraram determinados
acordos com Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, fundo de investimento detido por investidores sob gestão
da Actis LLP (“Actis”), incluindo (a) Acordo de Acionistas regulando a relação
dos acionistas controladores da Companhia e da Actis como acionistas da
Companhia (“Acordo de Acionistas”) e (b) contratos relativos a
investimento primário de até R$ 850 milhões na Companhia; e

(ii)

a Companhia (por meio de subsidiária nos Estados Unidos da América)
firmou acordo com uma das principais gestoras norte-americanas de ativos
de infraestrutura (“Sócio EUA”) que contempla potenciais co-investimentos
entre a Companhia e o Sócio EUA de até US$ 500 milhões em projetos
renováveis a serem desenvolvidos ou adquiridos pela Companhia nos EUA.

Operação Actis
Na presente data, fundos sob gestão da Tarpon Gestora de Recursos Ltda. (“Fundos
Tarpon”) e Lambda3 Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior
(“Lambda 3” e em conjunto com Fundos Tarpon, “Atuais Controladores”), celebraram
com a Actis o Acordo de Acionistas, regendo, dentre outras matérias, a eleição pelas
partes de membros do Conselho de Administração da Companhia, matérias
qualificadas sujeitas a aprovação por consenso entre as partes e determinadas
restrições e direitos de transferência de ações de emissão da Companhia. O Acordo
de Acionistas passará a vigorar na data em que Actis passar a ser titular de ações
representativas de, no mínimo, 10% do capital social total da Companhia.
A Actis pretende adquirir ações de emissão da Companhia por meio de uma ou mais
operações no mercado secundário. Não obstante, determinados Fundos Tarpon

(“Outorgantes”) outorgaram à Actis opção de compra de ações de emissão da
Companhia atualmente detidas pelos Outorgantes, ao preço de R$ 13,50 (treze reais e
cinquenta centavos) por ação, e limitado a 10% do capital social total da Companhia
(“Opção de Compra”), sujeito aos demais termos e condições previstos em Contrato
de Outorga de Opção de Compra celebrado na presente data entre Actis e os
Outorgantes.
Adicionalmente, a Actis e a Companhia celebraram, nesta data, Compromisso de
Investimento, por meio do qual a Companhia, sujeito a entrada em vigor do Acordo de
Acionistas, poderá requerer que a Actis subscreva, em aumento de capital da
Companhia, novas ações de emissão da Companhia no montante total de até R$ 850
milhões (“Compromisso de Investimento”), por um preço de emissão de até R$ 16,00
por ação, por meio de aumento de capital privado ou oferta pública, conforme venha a
ser definido pela administração da Companhia (“Aumento de Capital”). O Aumento de
Capital poderá ser realizado no período compreendido entre 1 de outubro de 2022 e 31
de março de 2023.
O Acordo de Acionistas foi arquivado na sede da Companhia nos termos e para fins do
disposto no art. 118 da Lei das S.A. Em atendimento à regulamentação aplicável, cópia
do Acordo de Acionistas foi disponibilizada para consulta nos sites da Companhia, da
CVM e da B3.
Iniciativas EUA
A Companhia celebrou junto ao Sócio EUA um protocolo de intenções para realização,
pelo Sócio EUA, de até US$ 500 milhões em investimentos potenciais em projetos
renováveis a serem desenvolvidos ou adquiridos pela Companhia nos EUA.
A Companhia encontra-se em tratativas avançadas para concluir a aquisição de direitos
sobre projeto eólico com capacidade instalada projetada total de 531 MW, localizado
no estado do Texas, EUA.
A efetivação das operações com o Sócio EUA está sujeita à conclusão da negociação
dos documentos definitivos entre as partes.
A Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca dos andamentos relevantes dos assuntos aqui tratados, tendo
agendado para o dia 04 de julho de 2022, às 10:00 (Horário de Brasília) conferência
com o mercado para sessão de perguntas e respostas.
Andrea Sztajn
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
São Paulo, Brazil – June 27, 2022. OMEGA ENERGIA S.A (“Omega Energia” or
“Company” – Novo Mercado: MEGA3), pursuant to article 157, § 4º of Law No. 6.404,
enacted on December 15, 1976, as amended, (“Brazilian Corporation Law”) and the
Resolution No. 44 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de
Valores Mobiliários) (“CVM”), enacted on August 23, 2021, hereby informs to its
shareholders and the market in general that, on this date:
(i)

the Company and its controlling shareholders, entered into certain
agreements with Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, an investment fund held by investors managed by Actis LLP
(“Actis”), including (a) a shareholders' agreement to regulate the relationship
of the controlling shareholders of the Company and Actis as shareholders of
the Company (“Shareholders Agreement”) and (b) contracts relating to a
primary investment of up to BRL 850 million in the Company;

(ii)

the Company (through a subsidiary in the United States do America) entered
into an agreement with one of the main North American-headquartered
infrastructure asset manager (“US Partner”) that contemplates potential coinvestments between the Company and US Partner of up to US$ 500 million
in renewable projects to be developed or acquired by the Company in the
USA.

Actis Operation
On this date, funds managed by Tarpon Gestora de Recursos Ltda. (“Tarpon Funds”)
and Lambda3 Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (“Lambda 3”
and, together with Tarpon Funds, “Current Controlling Shareholders”) and Actis
entered into the Shareholders Agreement, regulating among other matters, the election
by the parties of members of the Company's Board of Directors, qualified matters
subject to approval by consensus between the parties and certain restrictions and
rights to transfer shares issued by the Company. The Shareholders Agreement will be
effective as of the date in which Actis becomes the owner of shares representing at
least 10% of the capital stock of the Company.
Actis intends to acquire shares issued by the Company through one or more

transactions in the secondary market. Notwithstanding, certain Tarpon Funds
(“Grantors”) granted Actis an option to acquire shares issued by the Company currently
held by the Grantors, at the price of R$ 13.50 (thirteen reais and fifty cents) per share
and limited to 10% of Company’s total capital (“Call Option”), subject to the other terms
and conditions set forth in the Call Option Grant Agreement entered into on the present
date between Actis and the Grantors.
Additionally, on the present date, Actis and the Company entered into an Investment
Commitment, by which the Company, subject to the effectiveness of the Shareholders
Agreement, may require Actis to subscribe in a capital increase, new shares issued by
the Company in the total amount of R$ 850 million ("Investment Commitment”), for an
issuance price of up to R$ 16.00 per share, by means of a private capital increase or a
public offering, as may be defined by the Company’s management (“Capital Increase”).
The Capital Increase may be effected in the period between October 1, 2022 and March
31, 2023.
The Shareholders Agreement has been filed in the Company’s headquarters under the
terms and for the purposes set forth in article 118 of the Brazilian Corporations Law. In
accordance with the applicable regulation, a copy of the Shareholders Agreement has
been made available for consultation on the Company's, CVM's and B3's websites.
US Initiatives
The Company entered into a protocol of intent with US Partner for the potential
investment of up to US$ 500 million, by US Partner, in renewable projects to be
developed or acquired by the Company in the US.
The Company is in final negotiations for the acquisition of a wind project with projected
installed capacity of 531 MW, located in the state of Texas, USA.
The execution of the investments with the US Partner is subject to the conclusion of the
negotiation of definitive documents between the parties.
The Company reiterates its commitment to keep the shareholders and the market in
general informed about the relevant developments of the matters addressed herein,
having scheduled for July 04, 2022, at 10 a.m. (BRZ Time) a conference call with the
market to a questions and answers session.
Andrea Sztajn
Chief Financial and Investor Relations Officer

