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CONCLUSÃO DA 1 ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA OMEGA GERAÇÃO S.A. –
TOTAL EMITIDO: R$ 810.000.000,00
Belo Horizonte, Brasil – 27 de maio de 2019 – A Omega Geração S.A. (“Omega” ou
“Companhia” – Novo Mercado: OMGE3) – uma das empresas líderes em energia renovável
no Brasil, em observância ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/1976, conforme
alterada e na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, e em continuidade ao Fato
Relevante divulgado em 30 de janeiro de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que foi concluída, nesta data, a oferta de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em quatro séries, da espécie quirografária da 1ª (primeira) emissão da Companhia
(“Debêntures” e “Emissão”).
O valor total da Emissão é de R$ 810.000.000,00 (oitocentos e dez milhões de reais) na data
de emissão, sendo (i) a primeira série no valor total de R$ 308,6 milhões com prazo de
vencimento de 60 meses; (ii) a segunda série no valor total de R$ 168 milhões e prazo de
vencimento de 84 meses; (iii) a terceira série no valor total de R$ 183,4 milhões e prazo de
vencimento de 84 meses; e (iv) a quarta série no valor total de R$ 150 milhões e prazo de
vencimento de 96 meses, conforme indicado abaixo.
Série

Volume (R$)

Taxa Final

Juros

Primeira

R$ 308.600.000,00

CDI + 1,20% a.a.

Semestrais

Segunda

R$ 168.000.000,00

CDI + 1,30% a.a.

Semestrais

Terceira

R$ 183.400.000,00

IPCA + 5,60% a.a.

Anuais

Quarta

R$ 150.000.000,00

IPCA + 5,00% a.a.

Semestrais

Amortização
45% em maio/23
55% em maio/24
40% em maio/25
60% em maio/26
40% em maio/25
60% em maio/26
100% em maio/27

As Debêntures foram distribuídas publicamente, com esforços restritos de distribuição, nos
termos da Instrução CVM nº 476/2009, conforme alterada, e das demais disposições legais
e regulamentares aplicáveis.
Os recursos captados por meio da emissão das Debêntures da primeira, da segunda e da
terceira séries serão utilizados para (i) aquisição das 13 (treze) centrais eólicas do Complexo
Eólico Assuruá, localizado nos municípios de Gentio de Ouro e Xique-Xique, Estado da
Bahia; e (ii) resgate antecipado da totalidade das notas promissórias da 1ª (primeira) emissão
da Companhia emitidas para pagamento da aquisição da participação de 50% do Complexo
Solar Pirapora. Os recursos obtidos por meio da integralização das Debêntures da quarta

série serão destinados para reembolso de investimentos relacionados à implantação de Delta
5 e Delta 6, composto por 4 (quatro) centrais eólicas no município de Paulino Neves, Estado
do Maranhão, com capacidade instalada total de 108 (cento e oito) MW, enquadradas como
projetos prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.
Reforçamos que as Debêntures têm perfil e prazos dimensionados para que juros e
amortização continuem sendo pagos pelo fluxo de caixa gerado pela Omega com margem
de segurança. “Seguimos fiéis à nossa filosofia de não tomarmos risco de refinanciamento e criamos valor
em razão da boa margem entre o custo de financiamento das debêntures e o retorno das aquisições.”,
comentou Andrea Sztajn, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Omega.
A Emissão e as características das Debêntures foram aprovadas nas Reuniões do Conselho
de Administração da Companhia realizadas em 30 de janeiro de 2019, 10 de abril de 2019 e
07 de maio de 2019.
Mais informações sobre as Debêntures podem ser obtidas no Instrumento Particular de
Escritura da 1ª Emissão de Debêntures e seu primeiro aditamento, disponíveis no site da
CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (www.omegageracao.com.br).

Andrea Sztajn
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Omega Geração S.A.
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MATERIAL FACT

CONCLUSION OF THE 1ST DEBENTURE ISSUANCE IN THE AMOUNT OF
R$ 810,000,000.00 BY OMEGA GERAÇÃO S.A.
Belo Horizonte, Brazil – May 27, 2019 – Omega Geração S.A. (“Omega” or “Company”
– B3: OMGE3) – a leading company in the Brazilian renewable energy market – pursuant to
Article 157, paragraph fourth of Law No. 6,404, dated as of December 15th, 1976, as
amended, (“Brazilian Corporate Law”) and to Brazilian Securities Commission ("CVM")
Rule No. 358, dated as of January 3rd, 2002, as amended, in connection with the Material
Fact disclosed to the market on January 30th, 2019, the Company hereby informs its
shareholders and the market in general that, on this date, the public offering of debentures,
non-convertible into shares, issued in four series, of the first issuance of the Company was
concluded (“Debentures” and “Issuance”, respectively).
The total issuance amount is R$ 810,000,000.00 (eight hundred and ten million reais) on the
issuance date, of which (i) R$ 308.6 million with a 60-month tenor in the 1st series; (ii) R$
168.0 million with a 84-month tenor in the 2nd series; (iii) R$ 183.4 million with a 84-month
tenor in the 3rd series; and (iv) R$ 150.0 million with a 96-month tenor in the 4th series, as
presented in the following table.

Series

Issuance amount
(R$)

Interest rates

Interest payments

First

R$ 308,600,000.00

CDI + 1.20% p.a.

Semi-annual

Second

R$ 168,000,000.00

CDI + 1.30%p.a.

Semi-annual

Third

R$ 183,400,000.00

IPCA + 5.60% p.a.

Annual

Forth

R$ 150,000,000.00

IPCA + 5.00% p.a.

Semi-annual

Maturity Date
45% in May 2023
55% in May 2024
40% in May 2025
60% in May 2026
40% in May 2025
60% in May 2026
100% in May 2027

The Debentures were publicly offered, with restricted placement efforts, pursuant with CVM
Rule No. 476, dated as of January 16th, 2009, as amended, and other applicable legal and
regulatory provisions.
The funds raised through the 1st, the 2nd and the 3rd series will be used (i) to acquire Assuruá’s
Wind Complex 13 (thirteen) wind power stations, located within the municipalities of Gentio
de Ouro and Xique-Xique in the State of Bahia; and (ii) for an early redemption of the 1st
issuance of Omega’s promissory notes in order to conclude the acquisition of 50% (fifty

percent) of the Pirapora Solar Complex. The funds raised through the 4th series will be used
to reimburse costs and investments related to the development of Delta 5 and Delta 6 Wind
Complex, composed of a total of four (4) wind power plants in the City of Paulino Neves,
State of Maranhão, Brazil, with a combined installed capacity of 108 (one hundred and eight)
MW, which are considered priority investment projects by the Ministry of Mines and Energy.
We reinforce that the Debentures profile and term were structured so they can comfortably
be serviced with Omega’s cash generation. “We remain loyal to our philosophy of not undertaking
refinancing risk and creating value through the spread between our financing cost and the return on our
investments.” states Andrea Sztajn, Omega’s Chief Financial and Investor Relations Officer.
The issuance within the terms above was approved by the Company’s Board of Directors at
the meetings of January 30th, 2019, April 10th, 2019 and May 7th, 2019.
Further information is available on the Indenture of the first Debentures Issuance and its
first amendment, available at the CVM’s website (ww.cvm.gov.br) and at the Company’s
website (www.omegageracao.com.br).

Andrea Sztajn
Chief Financial and Investor Relations Officer
Omega Geração S.A.

