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FATO RELEVANTE
Belo Horizonte, Brasil – 16 de outubro de 2021 – Omega Geração S.A. (“Omega Geração” ou
“Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atendimento ao disposto na Resolução CVM no 44
de 2021, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu
a carta constante no anexo 1 a este Fato Relevante (“Carta”), na data de 15 de outubro de 2021,
enviada por um grupo de acionistas acerca da proposta a ser deliberada na assembleia marcada
para 28 de outubro de 2021.
A Companhia e os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da e responderam
à Carta, conforme anexo 2, ao mesmo tempo em que dividiram o seu conteúdo com a Omega
Desenvolvimento S.A. (“Omega Desenvolvimento”) para eventual discussão dos termos
revisados propostos na Carta acerca da combinação de negócios divulgada nos Fatos Relevantes
datados de 24 de setembro de 2021 e 07 de outubro de 2021.
Belo Horizonte, 16 de outubro de 2021.
Andrea Sztajn
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

ANEXO I
CARTA RECEBIDA GRUPO ACIONISTAS

ANEXO 2
COMUNICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Prezados Acionistas,
Acusamos o recebimento da Carta enviada em 15 de outubro de 2021, às 18:45, sobre proposta
de combinação de ativos a ser deliberada na assembleia marcada para 28 de outubro de 2021.
É com satisfação que vemos a organização de um grupo tão sólido de nossos acionistas
contribuindo para este processo e participando ativamente desta decisão. Ao longo de nossa
vida como empresa pública sempre contamos com nossos acionistas nos apoiando financeira e
estrategicamente e vemos esta comunicação como mais um reforço à nossa governança.
Nesse sentido, o Conselho de Administração da Omega Geração S.A. (“Omega Geração”)
gostaria de compartilhar as suas considerações:
1. Ao longo da última semana confirmamos que, do ponto de vista de governança
corporativa e transparência, assim como mérito do negócio, a operação confirma o
histórico da Omega Geração de melhores práticas e foco em criação de valor. A
transação proposta foi amplamente recomendada por analistas de investimentos e de
governança corporativa de instituições de profundo renome local e internacional;
2. Não obstante o exposto acima, cabe destacar que o modelo escolhido que concede
poder aos acionistas minoritários sobre decisão da operação proposta de fusão entre
partes relacionadas, vem associado à responsabilidade dos mesmos em colocarem os
interesses da Omega Geração em primeiro lugar, avaliando méritos estratégicos,
econômicos, oportunidades e riscos associados. Essas reflexões foram ponderadas de
forma profunda e diligente pelos conselheiros independentes e assessores da Omega
Geração e divididos com o mercado as informações, processos, avaliações e
recomendações;
3. Encaminharemos a carta de V. Sas. para a Omega Desenvolvimento prontamente,
iluminando-se ainda o fato que a Omega Desenvolvimento não tem qualquer obrigação
vinculativa conosco em condições diferentes da anunciada após revisão do dia 07 de
outubro de 2021 para a venda da empresa ou de projetos desenvolvidos com exceção
do acordo de transferência para Assuruá 4, sendo, portanto, seus acionistas livres para
decidirem o futuro daquele negócio; e
4. Conforme temos feito desde 24 de setembro de 2021, seguiremos diligentes e,
proativamente, promoveremos interlocuções com V.Sas., e demais acionistas sobre a
operação proposta.
Comunicaremos a todos os acionistas tempestivamente assim que tivermos qualquer indicação
por parte da Omega Desenvolvimento quanto a essa proposta.
Cordialmente,
Conselho de Administração da Omega Geração

