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Encerramos 2019 entre os três maiores geradores de energia eólica e solar do Brasil, 
com produção de 3.854,3 GWh – 83% de crescimento anual – e margem EBITDA1 
recorde de 84%2. 

Release de Resultados 4T19 

Crescemos significativamente e, no entanto, acreditamos que nosso ritmo de crescimento não deverá arrefecer 
nos próximos anos. A contínua entrega de valor a nossos principais stakeholders exp lica muito do nosso sucesso 
desde o IPO e indica um futuro promissor para a empresa. 

O Lucro Bruto de Energia1 em 2019 foi de R$ 824 mi lhões e o EBITDA1 atingiu R $692 milhões, proporcionando 
uma margem EBITDA recorde de 84%2

. A capacidade cresceu de 636,7 MW em dezembro de 2018 para 1.047,7 MW 
em dezembro de 2019, após a incorporação de Delta 5 (54 MW), Delta 6 (54 MW), Assuruá 1 (68 MW) e Assuruá 2 
(235 MW) e está prestes a totalizar 1.194,9 MW, considerando a incorporação de Delta 7 (62,1 MW) e de Delta 8 
(35,1 MW),) concluída no início de janeiro, bem como o fechamento iminente da aquisição de Assu ruá 3 (50 MW) 
- o contrato está assinado e esperamos que as condições de fechamento sejam finalizadas ainda no primeiro 
trimestre do ano. 

De forma gera l, fomos capazes de atender às expectativas compartilhadas com o mercado em nossos relatórios 
de resultado ao longo do ano: atingimos os mesmos níveis de produção para ativos equivalentes em re lação a 
2018, tivemos um crescimento considerável de EBITDA1 devido a substancial incremento de capacidade e 
fechamos o ano com uma margem EBITDA acima da de 2018 (84%2 em 2019 contra 82%2 em 2018). 

Geração Anual (GWh) 

.------------l-----.. 
3.854,3 

2.103,5 

2018 2019 

Performance Financeira Anual (R$ MM) 

- EBITDA1 - Lucro Bruto de Energia1 

-2018 2019 

Em 2019, os recursos naturais na região do Delta seguiram o mesmo comportamento observado em 2017 e 2018, 
com volumes abaixo da média histórica, em razão do maior nível de chuvas nos períodos do ano com menor 
incidência eólica. Assuruá teve um bom ano, com o total de recursos 1,6% acima dos níveis históricos, e destaque 
!para o melhor janeiro em 40 anos. Desde a aquisição em junho de 2019,_a incidência eólica na Bahia ficou 0,8% 
acima da média histórica, confirmando a baixa correlação entre Delta e Assuruá e a efetiva diversificação do 
portfólio alcançada com a aquisição de Assuruá. Pirapora também teve um ano positivo em termos de irradiação 
com recursos 5,3% acima do histórico e, após o primeiro ano completo em nosso portfólio, o ativo confirma ser 
tão bom quanto esperávamos quando da decisão do investimento, somando recursos robustos a bom nível de 
disponibilidade. Continuamos mantendo desempenho econômico consistente, apesar da defasagem de 
recursos relacionados ao clima desfavorável em Delta, graças à nossa gestão ativa e diligente {diversificação, 
comercialização de energia, carteira de contratos, hedges, controle de custos etc.). Ainda, a estatística nos 
sugere que ao longo do tempo nossa produção convergirá com à média histórica de recursos para todo o 
portfólio, o que potencialmente melhorará nosso desempenho econômico no futuro. 

Complexo Delta Complexo Assuruá Complexo Pirapora 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out NovOez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul AgoSet OutNovDez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out NovDez 

- Max - Min ~2019 ~ 2018 
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 Release de Resultados 4T19 

A nossa segunda oferta pública de ações, no valor de R$ 831 milhões (100% recursos primários), concluída em 
30 de setembro de 2019, elevou nosso caixa total para R$ 1,1 bi lhão em dezembro, um nível que nos permite 
analisar novas aquisições nos próximos trimestres, e realizar novos investimentos caso novas oportunidades 
apresentem bons fundamentos econômicos e estratégicos. Acionistas novos e antigos têm demonstrado apoio 
crescente, corroborando nossa visão e plano de negócios e compreendendo o bom equilíbrio entre fluxos de 
caixa protegidos, baixa incerteza do portfólio existente e as possibilidades auspiciosas que o setor de energias 
renováveis em rápido crescimento impulsionado pelo aumento da eletrificação trazem. Em outras palavras, 
nossos negócios são substancialmente imunes a turbulências como a causada pelo novo coronavírus, devido ao 
risco muito baixo de demanda e de tarifas da energia de nosso portfólio. Ao mesmo tempo, o Brasil pode atingir 
crescimento do PIB de até 3% em breve e as energias renováveis têm tudo para ser elemento essencial de 
eventual nova expansão da economia. Portanto, estamos confiantes em nossa capacidade de contin uar 
alocando capital com rentabilidade adequada, melhorando nossa diversificação e nos beneficiando de gan hos 
de escala e baixas taxas de juros nos próximos períodos. 

Nosso compromisso de entregar valor à sociedade concomitantemente a um forte desempenho econômico 
continuou muito vivo em 2019, pois lideramos diversas iniciativas que geraram impacto positivo junto a nossas 
comunidades e ao meio ambiente. Nosso Centro de Educação no Piauí ("Janela Para o Mundo - JPM") atendeu 
327 alunos em 2019, distribuídos em 21 turmas e 7 programas: suporte ao ensino fundamental e médio 
(matemática, gramática e escrita), inglês, informática, saúde e hospitalidade. Em dezembro, abrimos nosso 
segundo Centro de Educação JPM no Maranhão com programas iniciados no início de 2020 e o Centro de 
Educação de Assuruá também será lançado em breve. Além disso, do lado do meio ambiente, durante 2019, 
evitamos 285,2 mil toneladas de emissões de CO2, o que contribui para a atenuação de um dos maiores desafios 
ambientais que o mundo enfrenta hoje - se considerarmos esses números j untamente com a alta 
competitividade das tarifas de energia eólica e solar vistas em 2019, fica muito difícil para qualquer um defender 
outra fonte de energia que não as renováveis no Brasil. 

Nosso foco no desenvolvimento de uma equipe diferenciada, dotada de conhecimento e cultura que viabilizem 
desempenhos superiores, está provando ser nossa principal força ano após ano. Em 2019, a equipe executou com 
excelência em um único ano: 

1. 7 aquisições que aumentarão nossa capacidade instalada em 88% 
2. Disponibilidade3 total das plantas para o ano de 97,1%, 3,2 p.p. acima de 2018 e entre as referências do 
setor 
3. Colocação de debêntures de R$ 810 milhões financiando crescimento e reduzi ndo custo de capital 
4. Oferta pública de ações subsequente de R$ 831 milhões 
5. Rentabilidade recorde: margem EBITDA1 de 84%2 

6. Várias iniciativas sociais impactando concretamente comunidades e meio ambiente 
7. Planejamento estratégico abrangente para os próximos 5 anos 

Os resultados de 2019 nos levaram a superar todas as principais metas de desempenho compartilhadas com os 
investidores na época do IPO, o que proporcionou criação de valor bem acima de nosso caso base de 2017. Esse 
mesmo compromisso com a excelência e a paixão por executar além do plano vistos em 2019 deram o tom para 
la elaboração de_nosso planejamento estratégico e definição dos objetivos dos próximos anos. Além de fazer 
mais do mesmo e alavancar nossas competências existentes, vemos muito espaço para tornar a energia mais 
acessível e mais limpa, bem como para melhorar nosso desempenho e continuar a tra nsformação do setor de 
energia que iniciamos há mais de 12 anos, como um dos pioneiros em energias renováveis no Brasil. Nesse novo 
ciclo, buscaremos maior rentabilidade aumentando nossos investimentos em inovação e tecnologia, nos 
aproximaremos ainda mais de nossos clientes para ajudá-los a resolver seus desafios energéticos e 
manteremos nossa voz alta e ativa para garantir um futuro de energia sustentável para a sociedade. Não 
descansaremos até que nossa visão de um futuro de energia limpa e sustentável atinja seu potencial pleno. 

1 Ajustado 

Antonio Augusto T. de Bastos Filho 
CEO 

2 EBITDA Ajustado/ Lucro Bruto de Energia Ajustado 
3 Não considera a parada programada para conexão de Delta 7 e Delta 8, totalmente reembolsada pela Omega Desenvolvimento 
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R$ 692 milhões de EBITDA¹ e margem EBITDA² recorde de 
84%, consolidam a Omega como a plataforma líder em 
ativos renováveis no Brasil 

Destaques 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Eventos Subsequentes

• 

• 

 

Release de Resultados 4T19 

Belo Horizonte, Brasil - 02 de março de 2020 -A Omega Geração SA ("Omega" ou "Companhia") (Novo Mercado 
B3: OMGE3) anuncia hoje os resultados de 2019. As informações operacionais e financeiras a seguir, exceto se 
indicado de outra forma, são apresentadas em reais, de acordo com os critérios do padrão contábil internacional 
("IFRS") e devem ser lidas em conj unto com as Informações Trimestrais ("ITR") arquivadas na CVM. 

Emissões de Carbono: 285,2 mil toneladas de emissões de CO2 reduzidas em 2019, 83% acima de 2018. A bem 
sucedida estratégia de crescimento da Omega deverá posicionar a Companhia entre as geradoras de energia 
que mais reduzem emissões de CO2 no Brasil 

Geração Recorde: 1.364,8 GWh de energia gerada no 4T19, 4% acima do 3T19 e 95% acima do 4T18, atingindo 
3.854,3 GWh em 2019, 83% acima de 2018 

Lucro Bruto de Energia Ajustado Recorde: R$ 285,8 milhões de Lucro Bruto de Energia Ajustado1 no 4T19, 8% 
acima do 3T19 e 64% acima do 4T18, atingindo R$ 824,1 milhões de Lucro Bruto de Energia Ajustado1 em 2019, 
64% acima de 2018 

Margem Recorde: R$ 243,8 milhões de EBITDA Ajustado1 no 4T19, 6% acima do 3T19 e 69% acima do 4 T18. R$ 
692,2 de EBITDA Ajustado1 em 2019, 68% acima de 2018. Margem EBITDA Ajustada2 atingiu 84% em 2019, 2,1 
p.p. acima de 2018 

Anúncio de Assuruá 3: no dia 27 de dezembro de 2019, a Omega anunciou a aquisição de CEA Ili - Centrais 
Eólicas Assuruá 3 SPE S.A. ("Assuruá 3"). Foi a primeira transação dentro do acordo de primeira oferta 
("ROFO") assinado em junho de 2019 em conjunto com a aquisição do Complexo Assuruá, aumentando a 
presença da Companhia na Bahia e consolidando o modelo de drop-in com nossos parceiros 
desenvolvedores 

Crescimento Capacidade Instalada: 1.047,7 MW de capacidade instalada no fim de 2019, chegando a 1.194,9 
MW, com os 97,2 MW do drop-in de Delta 7 e Delta 8, finalizado no início de 2020, e com a aquisição de 50 MW 
de Assuruá 3, que deverá ser concluída ao longo do primeiro trimestre de 2020 

1 Não considera itens não recorrentes e itens não caixa. Considera participação pro-rata em não controladas 
2 EBITDA Ajustado/ Lucro Bruto de Energia Ajustado 

Conclusão Delta 7 e Delta 8: no dia 08 de janeiro de 2020, a Omega concluiu a aquisição de Delta 7 e Delta 8, 
localizados no Complexo Delta Maranhão, foi a terceira bem sucedida transação negociada pela Comitê de 
Partes Relacionadas 

Aprovação Assuruá 3: no dia 13 de fevereiro de 2020, os acionistas da Omega aprovaram a aquisição de 
Assuruá 3 em Assembléia Geral 
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Perfil da Companhia 

Principais Indicadores 
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Release de Resultados 4T19 

A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, é uma plataforma brasileira de 
investimentos em geração de energia dedicada exclusivamente a ativos operacionais renováveis. 

Listada no Novo Mercado (ticker: OMGE3), segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da 
bolsa brasileira, a Compa nhia detém um portfólio com capacidade instalada de 1.144,9 MW1 e após a conclusão da 
aquisição de Assuruá 3 deverá atingir 1.194,9 MW1

. 

Nossa proposta de valor é orientada pela busca de retornos superiores com base em quatro pilares: (i) a consolidação 
de ativos renováveis de alta qualidade no Brasil, por meio de transações de M&A e incorporação de ativos de parceiros 
desenvolvedores; (ii) a operação de ativos renováveis nos mais altos padrões de eficiência, qualidade e 
sustentabilidade; (iii) o desenvolvimento contínuo de uma organização de alto desempenho, resolvedora de 
problemas complexos e capaz de criar valor tangível para todos seus stakeholders; e (iv) a rigorosa prática de sólidos 
valores e governança corporativa de referência. 

1 Considera a aquisição de Delta 7 e Delta 8, completa em 08 de janeiro de 2020 

IPO (Julho 2017) 2019 

* Número de Ativos 6 ativos operacionais 14 ativos operacionais 

J Capacidade Instalada 255MW 1.048 MW5 -(Em operação) 

o (1) 

-EBITDA Ajustado 95 (2016) 692 

• (2) 

-Margem EBITDA Aj. 77% 84% 
(%) 

~ 
(4) 3 6 

-Valor de Mercado 1,3 6,0 
(R$ bilhões) 

~ 
- (3) 6 

-Preço da Açao 15,6 36,5 

-1 Portfólio Preferencial 
1.800 3.800 -(MW) 

(1) Não considera itens não recorrentes e itens não Caixa. Considera partic ipação pro-rata em não controladas 
(2) EBITDA Ajustado/ Lucro Bruto de Energia Ajustado 
( 3) Em 31 de julho de 2017 
(4) 85,4 milhões de ações emitidas desde o IPO 
(5) Não considera o drop-in de Delta 7 e Delta 8, completado em 8 de janeiro de 2020, e a aquisição de Assuruá 3 anunciada em 27 de 
dezembro de 2019 
(6) Em 31 de dezembro 2019 
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OPERACIONAIS E FINANCEIROS 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release de Resultados 4T19 

Indicadores Unidade 4T19 4T18 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

Capacidade Instalada 
(100% dos ativos sob MW 1047,7 636,7 65% 1.047,7 0% 1.047,7 636,7 65% 
estão)1 

Produção de Energia 
(pro-rata)2 GWh 1.364,8 698,9 95% 1.313,2 4% 3.854,3 2.103,5 83% 

Receita Liquida R$mm 330.7 206,5 60% 284,9 16% 1014,4 742,0 37% 

Lucro Bruto 
R$mm 285,8 173,9 64% 264,4 8% 824,1 502,8 64% 

de Energia Ajustado3 

Lucro Bruto de Energia R$/MWh 215,2 288,3 -25% 201,6 7% 217,8 255,2 -15% 
Ajustado3

/ Produção 

EBITDA R$mm 212,4 153,7 38% 200,5 6% 573,2 408,0 40% 

EBITDAAjustado4 R$mm 243,8 143,9 69% 230,4 6% 692,2 411,6 68% 

Margem EBITDA Ajustada4 % 85,3% 85,0% 0,3 P-P 87,2% -1,9 P-P 84,0% 81,9% 2,1 p p. 

Lucro Liquido R$mm 49,4 73,9 -33% 31,6 56% 32,6 64,9 -50% 

Posição Caixa R$mm 1.138,6 291,4 291% 1287,4 -12% 1138,6 291,4 291% 

Dívida Liquida R$mm 2.812,4 1.817,7 55% 2.713,4 4% 2.812,4 1.817,7 550/o 

1 Considera participação de 500/o da Omega em Pirapora 
2 Considera participação de 50% da Omega em Pirapora, 65,5% em Gargaú e 33,4% in Pipoca 
3 Considera participação pro-rata da Omega em Pipoca, Pirapora e Omega Comercializadora 
4 Não considera itens não recorrentes e itens não caixa. Considera participação pro-rata em Pipoca, Pirapora e Omega Comercializadora 
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Estratégia de Crescimento 

NOVOS ATIVOS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Release de Resultados 4T19 

Nossa criação de valor baseia-se em um contínuo crescimento oriundo da aquisição de ativos renováveis 
operacionais de alta qualidade, ganhando escala de forma contínua e perseguindo disciplinadamente o aumento de 
retornos, diversificação de riscos e redução de nosso custo de capital. 

Entendemos que o setor de energia renovável brasileiro oferecerá muitas oportunidades de crescimento nos 
próximos anos e que estamos bem posicionados para continuar como um dos principais investidores em ativos de 
geração renovável do país, em função de nosso vasto conhecimento técnico e setorial, bem como de nossa 
capacidade executiva que são simbolizados pelo desempenho diferenciado da Companhia desde sua fundação. 

Buscaremos aquisições com retornos acima de nosso custo de capital e que diversifiquem nossa base de ativos com 
eficácia. Focaremos em ativos eólicos, solares e hidrelétricos com alta qualidade técnica, longevidade operacional, 
contratos de venda de energia de longo prazo, escala adequada e custos de operação consistentes, proporcionando 
fluxos de caixa previsíveis e estáveis. Com isso, almejamos continuar oferecendo a nossos investidores a melhor 
equação de risco-retorno do nosso setor. 

Em 2019, a Omega consolidou sua posição como a plataforma de referência para ativos renováveis operacionais, 
atingindo 1.047,7 MW de capacidade instalada, 64% acima da capacidade instalada no fim de 2018. Durante o ano, a 
Companhia completou as aquisições de Delta 5 (54 MW), Delta 6 (54 MW) e Assuruá 1 e 2 (303 MW), além de anunciar 
a aquisição de Assuruá 3 (50 MW). No começo de 2020, a Omega também concluiu a aquisição de Delta 7 (62,1 MW) e 
Delta 8 (35,1 MW), totalizando 1.144,9 MW de capacidade instalada. Os principais aspectos destas transações são: 

Complexo Delta 5 e Delta 6: No dia 28 de fevereiro de 2019, a Omega concluiu a incorporação de Delta 5 e Delta 6 

Localizados na região do Delta Maranhão, ao lado de Delta 3, Delta 7 e Delta 8, os ativos possuem 108 MW de 
capacidade instalada combinada e estão operacionais desde janeiro de 2019 

A aquisição de Delta 5 e Delta 6 consolida o Delta como o principal complexo da Companhia e aproveita-se de 
importantes sinergias existentes na região através de ganhos contínuos de escala e redução de custos 

A incorporação foi totalmente paga em ações, através da emissão de 18.788.469 novas ações da Omega, a um 
preço 16% acima do mercado1

. O prêmio pago na transação, reforça a confiança dos controladores na capacidade 
da Companhia de executar seu plano de negócios 
1 Em 28/02/2019 as ações da Omega negociaram a R$19,89 por ação e a incorporação foi concluída considerando o valor econômico 
de R$ 23,08 por ação da Omega Geração 

Complexo Assuruá 1 e 2: No dia 05 de junho de 2019 a Omega completou a aquisição de CEA - Centrais Eólicos 
Assuruá, detentora dos projetos Assu ruá 1 e Assuruá 2, localizados no interior da Bahia, do FIP IEER 

Os projetos possuem uma capacidade instalada combinada de 303 MW e são compostos de 13 usinas eólicas, 
vencedoras dos leilões de energia de reserva de 2013 (LER 2013) e de 2014 (LER 2014). Assu ruá 1 iniciou sua 
operação comercial em abril de 2016 e Assuruá 2 em fevereiro de 2018 

O valor total da aquisição (Valor da Companhia) foi de R$1.914 milhões, dos quais (i) R$1.008 milhões de assunção 
de dívida líquida pela Companhia; (ii) R$ 548 milhões pagos na data de conclusão; (iii) R$ 190 milhões pagos em 
caixa durante o segundo semestre de 2019; e (iv) R$ 168 milhões serão pagos em caixa ou ações, a critério da 
Omega, em até 3 (três) anos da conclusão da aquisição 

A transação também incluiu a assinatura de um acordo de primeira oferta (ROFO) para adquirir as expansões do 
Complexo de Assuruá na região, aumentando em mais 2.000 MW o portfólio preferencial da Companhia com 
projetos solares e eólicos de primeira classe e criando uma nova avenida de crescimento potencial pa ra a Omega 

Assuruá 3: No dia 27 de dezembro de 2019, a Omega assinou acordo vinculante para adquirir 100% de CEA Ili- Centrais 
Eólicas Assuruá 3 SPE S.A., detentora de Assuruá 3 

Assuruá 3 possui capacidade instalada de 50 MW e vendeu energia no leilão A-5/2014 {LEN A-5 2014) 

A transação será paga da seguinte forma: (i) pagamento em caixa no valor R$ 20 milhões por 10% das ações de 
Assuruá 3 e (ii) transferência de 5 milhões de ações de emissão da Companhia por 90% das ações de Assuruá 3 
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DIREITOS DE PRIMEIRA OFERTA 
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Release de Resultados 4T19 

A aquisição de Assuruá 3 reforça o valor potencial dos 2.000 MW de portfólio preferencial que a Omega detém na 
região e replica o caso de sucesso do Complexo Delta 

Delta 7 e Delta 8: No dia 8 de janeiro de 2020, a Omega completou a aquisição dos ativos eólicos Delta 7 e Delta 8 da 
Omega Desenvolvimento. 

Localizados no Maranhão, os projetos eólicos possuem 97,2 MW de capacidade instalada combinada e são a 
expansão de Delta 3, Delta 5 e Delta 6 no Complexo Delta 

O preço de aquisição foi de R$ 282.836.625,96, podendo ser ajustado com base na variação de capital de giro dos 
ativos. Adicionalmente, até 14.323.029,53 poderão ser pagos em 3 (três) anos sujeito a performance acima do 
esperado de Delta 7 e até R$ 4.764.588,99 poderão ser pagos sujeito a performance acima do esperado de Delta 8 

As aquisições de Delta 7 e Delta 8 elevam para 5 o número de aquisições originadas da Omega Desenvolvimento 
(após os Complexos Delta 3, Delta 5 e Delta 6), confirmando o sucesso da estratégia de crescimento via acordos 
com desenvolvedores parceiros e levando o Complexo Eólico Delta a um total de 571 MW instalados e a Omega 
Geração a um total de 1.195 MW operacionais1 

1 Considera a aquisição de Assuruá 3 (50 MW) anunciada em 27 de dezembro de 2019, sujeita ao cumprimento de condições 
precedentes 

A Omega detém atualmente dois direitos de primeira oferta ("ROFO"): (i) para adquirir, quando operacional, o pipeline 
da Omega Desenvolvimento, 1.800 MW de capacidade instalada, incluindo as expansões do complexo Delta e (ii) para 
adquirir, quando operacional, o pipeline do FIP IEER localizado no interior da Bahia, totalizando 2.000 MW de 
expansões solares e eólicas do Complexo Assuruá. 

Os direitos de primeira oferta são ferramentas importantes do plano estratégico da Companhia, já que permitem sua 
expansão em regiões geográficas conhecidas e com sinergias relevantes ao portfólio atual. 

Ativo Fonte 
Capacidade 

Estimada (MW)1 Desenvolvedor 

0 Delta MA j 200 

G) Solar ~ 400 
Omega 

Desenvolvimento 

G) Novos Deltas j 1.200 

Portfólio 1.800 

© Assuruá Eólico j 1.000 

© ~ 
FIP IERR 

Assuruá Solar 1.000 

Total 2.000 
1 Valores aproximados 
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Release de Resultados 4T19 

Na data de divulgação deste release, a capacidade instalada da Omega era de 1.144,9 MW de projetos 100% renováveis, 
localizados em 6 estados brasileiros: Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Quando a aquisição de Assuruá 3 (50 MW) for concluída a capacidade instalada da Companhia atingirá 1.194,7 MW. 

Presença Omega 

•Presença 
Omega 

O Ativos Omega 

6/8/9/11/12 

Capacidade Instalada por Fonte (MW) 

Eólico 
Bahia 

353 MW 

Eólico Delta 
570,8 MW 

Eólico Rio de Janei ro 
28,1 MW 

Solar 
160,5 MW 

l 

Hídrico 
82,5 MW 

C .d d p f . - Garantia p . . L Preço PPA R L d º/i 
# Ativo Fonte apaci ª e ar •~•paçao Física nncipa Médio (R$ e~u ª, ? ° Fim PPA 

(MW) ( Vo) (MW) PPA / MWh)' Garantia F1s1ca 

1 Pipoca 20,0 51% 11,9 ACL 315 n.a. 31 /12/2024 

2 lndaiás 32,5 100% 22,4 ACL 235 n.a. 31/12/ 2022 

3 Gargaú 28,1 100% 7,7 Proinfa 519 100% 31/12/2028 

4 
Serra das 
Agulhas 

30,0 100% 12,9 A-5 2013 190 100% 31 / 12/ 2047 

5 Delta 1 70,0 100% 37,5 A-3 2011 168 87% 31 / 12/ 2033 

6 Delta 2 74,8 100% 42,4 
A-5 2013 

186 76% 31 / 12/ 2037 
A-3 2015 

7 Delta 3 220,8 100% 125,7 
A-3 2015 

229 81% 31/12/ 2037 LER 2015 

8 Delta 5 54,0 100% 31,1 A-6 20173 120 77% 31/12/2042 

9 Delta 6 54,0 100% 29,8 A-6 20173 121 78% 31 /12/2042 

10 Pirapora 160,5 50% 42,6 LER 2014 348 100% 31 /10/ 2038 
LER 2015 

11 Assuruá 1 e 2 303,0 100% 138,0 
LER 2013 

172 100% 30/ 09/2037 LER 2014 

12 Delta 7 62,1 100% 32,2 ACL 158 n.a. 31 /12/2032 

Total 1.194,9 - 576,3 - - - -

1Dez/ 2019, ajustados anualmente por inflação (IPCA ou IGPM). 2Considera participação de 50% em Pi rapora.3PPA inicia em jan/23 

~ Hídrico j Eólico ~ Solar 
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PORTFÓLIO DE CONTRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Release de Resultados 4T19 

O portfólio de contratos da Omega é composto 
predominantemente por contratos de longo prazo, 
indexados à inflação e com contrapartes de alta 
qualidade de crédito. 

Esses contratos são divididos em: 

(i) Leilões de Energia Nova (LEN) de 
contratos de disponibilidade com banda 
anual e quadrienal, que estabilizam o 
fluxo de caixa contra as variações 
mensais e anuais de geração1 

(ii) Leilões de Energia de Reserva (LER) com 
banda anual e quadrienal e sem 
exposição à preços spot, uma vez que 
todo o excedente ou déficit de geração de 
energia são vendidos dentro do PPA a 
preços fixos 

( i i i) PPAs bilaterais, que permitem 
otimizações de portfólio 

1 Excedentes ou déficits de energia dentro da banda 
são compensados no final do quadriênio 

Distribuição de PPA- 4T19 (%)2 

PPAs 
ACL 
24% 

Proinfa 
1% 

40% 

LEN 
35% 

2 Considera portfólio operacional atual e contempla participação 
de 50% em Pirapora 

A produção de energia da Omega encontra-se quase 100% contratada no médio prazo (acima de 90% até 2022) e 
continuamos focados em otimizações do balanço energético e em melhorar o desempenho operacional dos nossos 
ativos para maximizar os resultados sobre as receitas contratadas. 

No longo prazo, o nível de contratação dos ativos da Companhia em contratos regulados e no mercado livre indexados 
à inflação é de 80,4%. O prazo médio ponderado dos contratos do portfólio da Companhia é atualmente de 14,9 anos . 

li li Ili 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

• • • 

2026 2027 2028 

• 

2029 

Average Price 
(R$/MWh)1 

■ Descontratado 

■ ACL 

■ ACR 

1preço médio ponderado de energia contratada no ACR e ACL, considerando Delta 7 e Delta 8 e a participação de 50% em Pirapora. Preços 
na data-base dezembro/19, os quais são corrigidos anualmente pela inflação (IPCA ou IGP-M, dependendo do contrato). 
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Performance Operacional 

RECURSO EÓLICO 

Release de Resultados 4T19 

Nos últimos 11 anos observamos que o clima segue um padrão cíclico, alternando anos mais secos e mais chuvosos 
e impactando nossa produção para cima e para baixo, especialmente em períodos fora da safra de vento. Esse perfi l 
cíclico é considerado em nossos estudos e é ativamente contro lado através de operações de proteção e otimização, 
além de continua diversificação do nosso portfólio. 

No Complexo Delta, após um ciclo muito forte entre 2012 e 2016, com incidência de ventos em níveis ou acima de P50, 
começamos um ciclo de ventos abaixo da média histórica em 2017, marcado pela prominência do fenômeno 
meteorológico Dipolo. As altas temperaturas no Atlântico Norte levaram a umidade acima da média na costa da 
região nordeste do Brasil, afetando a incidência de recursos em nossos ativos no Piauí e no Maranhão. 

Vento Histórico no Complexo Delta 
3.100 

..e 
s 
(.!) 2.300 

1.500 
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 

Fonte: MERRA (Modem-Era Retrospective analysis for research and Applications, Version 2) 

Após o pior primeiro trimestre da nossa série histórica de 40 anos, podemos observar a incidência de recurso 
chegando mais próximo de suas médias, um mês após o outro. Como resultado, o segundo semestre do ano 
apresentou uma performance mais próxima do esperado do que o primeiro. 

Performance Eólica 2019 - Complexo Delta 
400 

320 

240 
..e 
s 160 (!) 

80 

D 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

- Máximo Histórico ("Max") - Mínimo Histórico ("Min") ~ 2019 

Fonte: MERRA (Modem-Era Retrospective analysis for research and Applications, Version 2) 

A geração potencial1 do Complexo Delta em 2019 foi 10,1% abaixo da média histórica, ocupando a 33º posição de uma 
série histórica de 40 anos, versus a 30º posição ocupada em 2018 e a 24º ocupada em 2017. O quarto trimestre de 2019 
foi ligeiramente melhor, 3,4% abaixo da média e ocupando a 30º posição, em razão, principalmente, de um mês de 
dezembro forte. 
1 Geração esperada para dada incidência de recurso 



 

12 

 

 

RECURSO SOLAR 

Release de Resultados 4T19 

Como destacado nos últimos releases de resultado, a incidência de ventos de Assuruá demonstra uma correlação 
baixa com o comportamento de recursos na região do Delta, resu ltando em uma importante diversificação para o 
portfólio da Companhia e reduzindo a incerteza de geração, como pode ser constatado no gráfico abaixo. 

Desvio de Geração Histórica Delta e Assuruá (%} 

25,0% . .. 
15,0% 

~ 
~ 5,0% 
o 
·;; 
lfJ -5,0% Q) 

o 
-15,0% 

-25,0% 

••• • • • Complexo Delta(%) - Complexos Delta a Assuruá (%) 

Fonte: MERRA (Modem-Era Retrospectiva analysis for research and Applications, Version 2) 

Assuruá teve um ano sólido, em termos de geração potencial, com performance 1,6% acima das médias históricas e 
com o mês de janeiro mais forte da nossa base de 40 anos. Desde que a aquisição foi concluída em junho de 2019, a 
performance eólica foi 0,8% acima da média histórica. 

Performance Eólica 2019 - Complexo Assuruá 
200 

150 
.e 
~ 100 (!) 

50 

O 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

- Max - Min - 2019 

Fonte: MERRA (Modem-Era Retrospect iva analysis for research and Applications, Version 2) 

Em 2019, o perfil complementar do vento de Assuruá, reduziu os efeitos negativos do Dipolo no Complexo Delta em 
3,3%, de -10,1% para -6,8%. Caso Assuruá estivesse em nosso portfólio durante o ano completo de 2019, os efeitos 
negativos do fenômeno climático seriam reduzidos em 4,6%, para -5,5% no ano. 

Desvio vs media 40 anos(%) 2019 2018 4T19 4T18 

Complexo Delta 

Complexo Assuruá 

-10,1% 

+0,8% 

-7,0% -3,4% -11,4% 

-2,6% +5,7% -4,8% 

Delta e Assuruá -6,8% -5,3% -0,6% -9,4% 

O Complexo Solar Pirapora teve um ano sólido em termos de irradiação, com recursos acima da média histórica. O 
terceiro melhor 4T da nossa série de 40 anos, levou a geração potencial do ano de 2019 a superar em 5,3% as médias 
históricas e em 8,1% o ano de 2018. 
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RECURSO HÍDRICO 

Release de Resultados 4T19 

Performance Pirapora 2019 
100 
90 
80 
70 

j 60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

- Max - Min ~ Performance Pirapora (GWh) 

Fonte: MERRA (Modem-Era Retrospective onolysís for reseorch ond Applicotions, Version 2) 

Desvio vs. media 40 anos(%) 2019 2018 4T19 4T18 

Complexo Solar Pirapora +5,3% -2,6% +11,3% -5,8% 

O Complexo lndaiás teve mais um ano de performance forte, gerando 4,2% acima do esperado para o período. 

lndaiás: Geração Esperada x Efetiva(%) 

2018 

1 

2019 -

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Acima do Esperado (%) 

Fonte: Dados da Companhia 

Apesar da performance sólida, a vazão no Rio Paraná, onde estão localizadas as PCHs lndaiá Grande e 
lndaiazinho, foram 6,7% e 4,1% abaixo da média dos últimos 5 anos, respectivamente. 

Em Minas Gerais, onde as PCHs Pipoca e Serra das Agulhas estão localizadas, as vazões foram 7,4% e 3,0% 
abaixo do esperado, respectivamente. 

Vazão (m3/s) Média 5 anos 2019 Var. 2018 Var. 

lndaia Grande 66,0 61,6 -6,7% 67,4 -8,7% 

lndaiazinho 42,2 40,5 -4,1% 44,3 -8,7% 

Pipoca 20,6 19,1 -7,4% 34,0 -43,9% 

Serra das Agulhas 4,2 4,1 -3,0% 6,4 -35,2% 

Destacamos, no entanto, que como as duas PCHs estão no MRE, a performance económica das duas usinas 
segue o sistema de GSF, que foi de 18,9%1 no ano de 2019. 
1 Fonte: CCEE 
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MERCADO DE ENERGIA 

DISPONIBILIDADE 

Release de Resultados 4T19 

Vazão Pipoca e Serra (m3 /s} 

30 

20 

10 

o 
■ 

2012 

■ 

2013 

Fonte: Dados da Companhia 

■ 

2014 

■ 

2015 

.. 
2016 

■ 

2017 

■ ... 
2018 2019 

A incidência de chuva abaixo do observado no quarto trimestre de 2018, diminuiu o nível dos reservatórios no período. 
Sendo assim, o preço médio do PLD1 no trimestre aumentou para R$ 272,8/MWh, 82,9% acima do mesmo trimestre de 
2018 e 34,8% acima do trimestre anterior. 

O ajuste do MRE (antigo GSF) diminuiu também para 68,8% no trimestre, uma vez que uma parte relevante dos ativos 
hídricos continuam alocando sua garantia física no período seco. No ano de 2019, o aj uste do MRE foi de 81,1%2

. 

PLD Sudeste R$/MWh 

474 505 505 474 

Fonte: CCEE 

Em 31 dezembro de 2019, a energia equivalente armazenada no Sistema Interligado Nacional {"SIN") foi de 23,5%, 
acima dos 32,0% do mesmo período de 2018. 

Reforçamos que o portfólio da Companhia possui duas características que nos beneficiam deste cenário: (i) a 
concentração da safra eólica no período seco, que, historicamente, apresenta maiores preços de liquidação (PLD), 
aumentando nossas margens nos PPAs bilaterais (ACL); e (ii) baixa exposição ao ajuste do MRE, apenas duas das 
quatro PCHs operadas pela Omega participam atualmente do MRE (representando 3,3%3 da garantia física do 
portfólio atual). 
1 PLD sudeste. 2 CCEE. 3 Considera a aquisição de Assuruá 3. 

Em 2019, a disponibilidade atingiu 96,8%, 2,9 p.p. acima de 2018. Entretanto, a disponibilidade do Complexo Delta 
Maranhão foi afetada por uma parada programada para conectar os ativos Delta 7 e Delta 8 no sistema. Descontando 
este impacto, cujo efeito econômico foi integralmente ressarcido pela Omega Desenvolvimento, a disponibilidade do 
ano seria de 97,1%, 3,2 p.p. acima de 2018. 

O resultado anual também foi impactado por uma iniciativa que vem sendo promovida em Delta 1 desde 2018 para 
elevar a disponibilidade do ativo e permitir que todo o Complexo Delta opere em nível de excelência (acima de 97%}. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA 

Release de Resultados 4T19 

Por outro lado, uma bem sucedida estratégia de integração do Complexo Assuruá, prevenindo impactos na produção 
do ativo e no seu lucro bruto, permitiu que no primeiro ano de operação do ativo no portfólio da Companhia já 
superássemos o nível de disponibilidade mínima que planejávamos para o Complexo. 

A disponibilidade dos ativos hídricos aumentou em 9,1%, principalmente em função de um aumento de 23,7% na 
disponibilidade da PCH Serra das Agulhas. Como anunciado ao mercado, para 2020 a performance operacional do 
nosso portfólio hídrico deverá ser afetada pelo evento ocorrido na barragem de Serra das Agulhas, que provocou a 
suspensão das operações do ativo para o reparo de sua barragem. 

Disponibilidade{%) 4T19 4T18 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

Ativos Hídricos 

Ativos Eólicos 

Ativos Solares 

97,0% 

96,0% 

98,2% 

91,2% 

94,7% 

5,8% p p. 

1,3% p.p. 

97,3% 

96,8% 

99,4% 

-0,3% pp. 

-0,8% p.p. 

-1,2% p.p. 

97,6% 

96,4% 

98,7% 

88,5% 

94,80% 

9,10/o pp. 

1,60/o p.p. 

Disponibilidade Ajustada 96,30/o 95,0% 1,30/o p.p. 98,10/o -1,80/o p.p. 97,10/o 93,90/o 3,20/o p.p. 

A geração de energia em 2019 foi novamente impactada pelo fenômeno climático Dipolo, que vem afetando a 
incidência eólica na costa do nordeste desde 2017. Os ventos na região sopraram abaixo de suas médias históricas na 
maior parte do ano, registrando o pior primeiro trimestre da nossa série de 40 anos. 

Os Complexos de Assuruá e Pirapora, por outro lado, atingiram resultados sólidos, registrando performances em 
níveis de P50 e compensando a baixa incidência de recursos no Complexo Delta. Os resultados de 2019 nos dois 
complexos reforçam a importância da tese de diversificação que vem sendo perseguida pela Companhia. 

A vazão abaixo da média histórica na PCH Pipoca, levou a geração dos ativos hídricos a uma queda de 10% em 2019 
em comparação ao ano anterior. Destacamos que os resultados abaixo do esperado em Pipoca têm impacto limitado 
nos resultados da Companhia, dado que o ativo (assim como a PCH Serra das Agulhas) participa do MRE e seu 
resultado segue o ajuste do MRE para o ano. 

Geração (GWh) 4T19 4T18 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

Pipoca 

lndaiás 

Serra das Agulhas 

16,9 

51,4 

22,6 

22,4 

59,2 

31,9 

-24% 

-13% 

-29% 

4,1 

42,9 

1,4 

312% 

20% 

1528% 

55,5 

212,2 

72,1 

98,9 

220,4 

65,6 

-44% 

-4% 

10% 

Geração Hídrica 91,0 113,5 -200/o 48,4 880/o 339,8 384,9 -12% 

Gargaú 20,2 18,6 8% 16,2 24% 60,5 51,5 18% 

Delta Piauí 237,2 213,2 11% 200,3 18% 608,3 616,4 -1% 

Delta Maranhão 565,3 320,3 76% 476,8 19% 1,481,5 1,017,4 46% 

Assuruá 341,3 0,0 n.a. 463,7 -26% 950,1 0,0 n.a. 

Geração Eólica 1.164,0 552,2 111% 1.157,1 1% 3.100,5 1.685,4 84% 

Pirapora1 109,9 33,2 n.a. 107,8 2% 414,0 33,2 n.a. 

Geração Solar 109,9 33,2 n.a. 107,8 20/o 414,0 33,2 n.a. 

Geração 1.364,8 698,9 950/o 1.313,2 4% 3.854,3 2.103,5 830/o 

Parada Delta 7 e 8 0,0 0,0 n.a. 18,4 n.a. 18,4 0,0 n.a. 

Geração Ajustada 1.364,8 698,9 950/o 1.331,6 2% 3.872,7 2.103,5 84% 

1 Considera a participação de 50% em Pirapora 

Em base anual, a incorporação de Delta 5 e Delta 6 no primeiro trimestre de 2019 e a aquisição de Assuruá 1 e 2 no 
segundo trimestre do ano, assim como o ano completo de geração de Pirapora, levaram a geração da Omega a um 
aumento de 83%, atingindo o nível recorde de 3.854 GWh. Considerando os 18,4 GWh perdidos pela conexão de Delta 
7 e Delta 8, totalmente reembolsados pela Omega Desenvolvimento, a produção anual atingiria 3.872,7 GWh, 84% 
acima da geração de 2018. 
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Performance Financeira 

RECEITA LÍQUIDA 

  

COMPRA DE ENERGIA 

 

 

 

Release de Resultados 4T19 

Destacamos que mesmo em um ano de ventos abaixo da média no Maranhão e no Piauí, a geração dos mesmos ativos 
que estavam no portfólio durante o ano completo de 2018 foi em linha com o ano anterior (-2,1% se desconsiderarmos 
os ativos participantes do MRE), com alguns dos nossos ativos sendo ranqueados entre os 10 melhores do Brasil em 
termos de fator de capacidade. Acreditamos que os dois indicadores demonstram a resiliência do nosso portfólio de 
ativos mesmo em cenários adversos de incidência de recursos. 

A receita líquida da Companhia atingiu R$ 1.014,4 milhões, 37% acima de 2018, dado o crescimento da base de ativos 
e o consequente aumento de geração de energia. 

O crescimento da receita menor que o crescimento da geração no período é explicado pela redução nas operações 
de otimização de balanço energético realizadas pelo nosso time de comercialização. Reforçamos que as otimizações 
de portfólio de energia geralmente aumentam tanto as receitas quanto as compras de energia, portanto, 
recomendamos a análise do desempenho financeiro da Companhia por meio do lucro bruto de energia1

. 

Em 2018, a Omega se beneficiou de uma oportunidade de substituir, por um período de 12 meses, grande parte de seus 
contratos regulados por contratos bilaterais no mercado livre com contrapartes de alta qualidade de crédito através 
do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits" - MCSD. Em 2019, o retorno aos contratos originais no mercado 
regulado e a adição de Assuruá em junho de 2019 contribuíram para o aumento da participação dos contratos 
regulados na receita líquida. 

1 Receita Líquida menos compra de energia 

Receita Líquida (R$ mm) 4T19 4T18 Var. 3119 Var. 2019 2018 Var. 

Proinfa 12,6 8,9 420/o 5,3 1370/o 29,5 23,6 25% 

Mercado Regulado 163,8 10,6 n.a. 159,7 3% 445,6 50,9 775% 

Mercado Livre 130,1 194,7 -33% 131,3 -1% 535,2 684,5 -22% 

Mercado Spot 47,8 0,8 6256% 7,7 521% 72,0 28,3 155% 

Subsidiárias1 0,0 6,3 -100% 0,4 -107% 6,6 10,2 -35% 

Impostos -23,5 -14,7 60% -19,6 20% -74,4 -55,4 34% 

Total 330,7 206,5 600/o 284,9 160/o 1.014,4 742,0 370/o 
1 PPAs das subsidiárias da Omega Comercializadora("OMC") 
zeraram à medida que os contratos expiraram. 

As mesmas razões listadas na seção acima, levaram a Compra de Energia a aumentar 29% em 2019 relação a 2018. O 
aumento de 83% na geração de energia no ano foi compensado pe la desconsolidação da Omega Comercializadora, 
veículo responsável pelas operações de trading de energia da Omega, em julho de 2018. 

Compra de Energia {R$ mm) 4 T19 4T18 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

Compra Bruta de Energia 

Créditos de Pis e Cofins 

-93,8 

10,1 

-64,6 

8,8 

45% 

15% 

-70,5 

9,2 

33% -383,8 -298,1 29% 

9% 38,3 29,3 31% 

Compra de Energia -83,8 -55,8 500/o -61,3 37% -345,6 -268,8 290/o 
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LUCRO BRUTO DE ENERGIA 

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 

 

 

 

Release de Resultados 4T19 

A geração recorde de 2019 resultou em um sólido Lucro Bruto Ajustado de R$ 824,1 milhões, um aumento de 64% em 
relação a 2018. Em um ano afetado por recursos abaixo da média histórica, operações de proteção e otimização de 
portfólio ajudaram a entregar um robusto resultado financeiro. 

Em 2019, com o fim do MCSD e a volta para os contratos regulados, o Preço Médio (Lucro Bruto Ajustado de 
Energia/Geração) caiu 15%, de R$ 255,2/MWh em 2018 para R$ 217,8/MWh em 2019. 

Excluindo o impacto do MCSD, o Lucro Bruto de Energia Ajustado apresentaria um crescimento de 88% ante o ano 
anterior. 

Lucro Bruto de Energia (R$ mm) 4119 4118 Var. 3119 Var. 2019 2018 Var. 

Receita Líquida 

Compra de Energia 

330,7 206,5 60% 284,9 

-83,8 -55,8 50% -61,3 

16% 1.014,4 742,0 37% 

37% -345,6 -268,8 29% 

Lucro Bruto de Energia 246,9 150,7 64% 223,6 10% 668,8 473,2 41% 

Lucro Bruto de Energia Não 
Controladas 1 38,9 23,2 68% 4D,8 -5% 155,3 29,6 425% 

Lucro Bruto de Energia Ajustado 285,8 173,9 64% 264,4 8% 824,1 502,8 64% 

Geração (MWhl 1328,2 603,2 120% 1311,2 1% 3784,3 1970,3 92% 

Lucro B~uto de Ener~ia_ Ajustado 215 2 288 3 _25% 2016 7% 217 a 255 2 -15% 
/ Geraçao ("Preço Med1o"l ' ' ' ' ' 

1 Considers the pro-rata participation of Pipoca, Omega Comercializadora e Pi rapara. 

O resultado sólido do portfólio hídrico e a melhor incidência de recursos na região do Delta, que aumentou a geração 
do complexo em 125,4 GWh (18,5%), levaram a um aumento de 8% trimestre contra trimestre. 

Custos e Despesas Recorrentes sem Depreciação atingiram R$ 122,0 milhões, 34% acima de 2018. O aumento é 
explicado, principalmente, pelas aquisições concluídas durante o ano. Comparando o item como razão do Lucro Bruto 
de Energia, inclusive, podemos observar uma queda de 1 p.p, ante 2018. 

Custos e Despesas 
Operacionais {R$ mm) 4119 4118 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

O&M -2D,7 -9,9 109% -13,6 52% -53,1 -35,2 51% 

Encargos Regulatórios -11,3 -4,4 157% -10,1 12% -33,1 -17,9 85% 
Despesas gerais e -12,9 -8,4 53% -9,2 40% -38,7 -32,4 19% 
administrativas 

Incentivo de longo prazo 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 -100% 

Custos e Despesas 
Recorrentes sem -44,9 -22,7 98% -32,9 36% -124,9 -93,0 34% 
Depreciação 

% Lucro Bruto de Energia 

Outras Receitas e Despesas 
Operacionais 

18,2% 15,1% 3,1 p.p. 14,7% 3,5 p.p, 18,7% 19,7% -1 p.p. 

2,7 19,0 -86% 0,0 2,9 18,7 -84% 

Total sem Depreciação -42,2 -3.7 1038% -32,9 31% -122,0 -74,3 64% 

Depreciação e Amortização -56,9 -30,2 88% -54,1 3% -187,1 -120,3 56% 

Total -99,1 -33,9 192% -87,0 14% -309,1 -194,6 59% 
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EBITDA 

Release de Resultados 4T19 

O Lucro Bruto de Energia Ajustado recorde atingido em 2019, assim como um rígido controle de custos, que resultou 
na queda de 1 p.p. dos Custos e Despesas Recorrentes como percentual do Lucro Bruto de Energia, resultou em um 
robusto aumento de 68% no EBITDAAjustado, totalizando R$ 692,2 milhões no ano. 

EBITDA (R$ mm) 4T19 4T18 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

Lucro Bruto da Venda de 
246,9 150,7 64% 223,6 10% 668,8 473,2 41% 

Energia 
Custos e despesas -99,1 -33,9 192% -87,0 14% -309,1 -194,6 59% 
operacionais 
Resultado de Equivalência 7,7 6,8 12% 9,7 -21% 26,4 9,1 189% 
Patrimonial 

Lucro Operacional (EBIT) 155,5 123,5 26% 146,4 6% 386,1 287,7 34% 

Depreciação 56,9 30,2 88% 54,1 5% 187,1 120,3 56% 

EBITDA 212,4 153,7 38% 200,5 6% 573,2 408,0 40% 

Resultado de Equivalência -7,7 -6,8 12% -9,7 -21% -26,4 -9,1 189% 
Patrimonial 

EBITDA Não Consolidadas 38,7 11,8 228% 39,7 -3% 144,0 20,1 616% 

Incentivo da Administração 0,3 0,0 -0,1 -374% 1,3 0,0 

Resultado de Equivalência 
0,0 -15,0 -100% O 0,0 -7,5 -100% 

Patrimonial 

EBITDA Ajustado 243,8 143,9 69% 230,4 6% 692,2 411,6 68% 

Lucro Bruto de Energia 
A" t d 285,9 169,3 69% 264,4 8% 824,1 502,8 64% 

Margem EBITDA Ajustada1 85,3% 85,0% 0,3 p.p. 87,2% -1,9 p.p. 84,0% 81,9% 2,1 p.p. 
1 EBITDA Ajustado/Lucro Bruto de Energia Ajustado 

A margem EBITDA Ajustada atingiu 84% em 2019, 2,1 p.p. acima de 2018, representando a maior margem já registrada 
pela Companhia, mesmo em um ano com a incidência de recursos entre as piores da série histórica de 40 anos. 

Destacamos que a aquisição de ativos dentre os melhores da classe, aliado a uma eficiente estratégia de 
comercialização, performance operacional superior e uma estrutura organizacional enxuta e eficiente levaram a um 
forte aumento do EBITDA com a margem sem paralelos atingida em 2019. 

Margem EBITA Ajustada(%) EBITDA Ajustado (R$ MM) 

2017 77% 2017 234,0 

2018 82% 2018 411,6 

2019 84% 2019 692,2 



 

19 

 

 

 

RESULTADO FINANCEIRO 

LUCRO LÍQUIDO 

Release de Resultados 4T19 

Os principais responsáveis pelo crescimento do EBITDA Ajustado comparado ao ano de 2018 foram (i) as aquisições 
de Assuruá 1 e 2, Delta 5 e Delta 6, que contribuíram com R$ 225,0 milhões e (ii) o ano completo de Pirapora como 
parte do portfólio da Omega Geração, responsável por um aumento de R$ 117,7 milhões. A incidência de recursos 
abaixo da média histórica, assim como os preços de venda de energia mais baixos, em consequência do fim do MCSD, 
impactou negativamente o EBITDA Ajustado em 2019. 
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Durante 2019, o endividamento da Companhia aumentou 1.841,9 milhões como resu ltado da emissão da debênture de 
R$ 810 milhões na holding, além da conclusão das aquisições de Assuruá 1, Assuruá 2, Delta 5 e Delta 6. 

Apesar do perfil longo e o baixo custo das novas dívidas, a despesa financeira em 2019 apresentou um aumento de 
54%, totalizando R$ 345,0 milhões. Como resultado, o Resultado Financeiro Líquido foi negativo em R$ 320,3 milhões, 
ante um resultado negativo de R$197,4 milhões em 2018, representando um aumento de 62%. 

Resultado Financeiro (RS mm) 4T19 4T18 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

Juros sobre Aplicações 
Financeiras 
Outros 

10,8 

-0,1 

8,1 33% 5,1 210% 24,6 26,9 -8% 

0,0 -683% O 0,0 0,0 150% 

Receita Financeira 10,7 8,1 32% 5,2 205% 24,7 26,9 -8% 

Juros sobre empréstimos e 
financiamentos 
Outros 

-76,6 

-28,9 

-47,1 63% -79,3 97% -267,6 -180,6 48% 

-7,4 293% -26,7 108% -77,4 -43,7 77% 

Despesas Financeiras -105,5 -54,5 94% -106,1 99% -345,0 -224,3 54% 

Resultado Financeiro Líquido -94,8 -46,4 104% -100,9 94% -320,3 -197,4 62% 

Destacamos que o histórico operacional e econômico sólido da Companhia e a melhor perspectiva macroeconômica 
vem permitindo a renovação das fianças bancárias dos ativos a custos menores, reduzindo gradualmente nosso custo 
financeiro e, consequentemente, nossas despesas financeiras. 

A Omega registrou R$ 45,4 milhões de lucro líquido no quarto trimestre de 2019, 17,8 milhões acima do trimestre 
anterior, totalizando R$ 32,6 milhões em 2019. O aumento de 40% no EBITDA em relação a 2018 foi parcialmente 
compensado pelo aumento nas despesas financeiras, resultado, principa lmente, da emissão da debênt ure da Omega 
Geração em maio de 2019. 

Lucro Líquido {R$ mm) 4T19 4T18 Var. 3T19 Var. 2019 2018 Var. 

Lucro Líquido 49,4 73,9 -33% 31,6 56% 32,6 64,9 -50% 
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POSIÇÃO DE CAIXA 

ENDIVIDAMENTO 

Release de Resultados 4T19 

Desde o IPO em julho de 2017, a Omega concluiu aquisições de ativos recém construídos com altos níveis de 
endividamento e, consequentemente, baixas margens líquidas. Sendo assim, apesar de um crescimento expressivo 
nas outras linhas do resultado, devemos esperar o lucro líquido crescendo em um ritmo menor nos primeiros anos 
de operação dada a continua consolidação de ativos recém construídos 

Em 2019, a Omega aumentou sua posição de caixa em R$ 847,2 milhões, totalizando R$ 1.138,6 milhões. 

Durante o ano, a Companhia concluiu uma oferta pública de ações subsequente (fo l low-on), levantando R$ 830,8 
milhões para continuar sua bem sucedida estratégia de consolidação, que vem sendo executada desde seu IPO em 
julho de 2017, além de ter finalizado a emissão de R$ 810,0 em debêntures para a aquisição do Complexo Assuruá. As 
debêntures também foram utili zadas para pagar antecipadamente R$ 255,0 milhões em notas promissórias emitidas 
para a aquisição do Complexo Pirapora. 
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1 Redução de capital de Pirapora 
2 Recursos líquidos da emissão de ações concluída no dia 30 de setembro de 2019 
3 Juros e amortizações 

67 4 

-628,8 

' ' os <i'"''I>\ tes tes ov'-1 
ôel>-r:; •1.'l>r:; ,;i,\i-'1> 

~o~' 
el>' 

\v\o'ó 

No final de 2019, o endividamento bruto da Companhia atingiu R$ 3.950,9 milhões, R$ 49,9 milhões abaixo do trimestre 
anterior e R$1.841,9 milhões acima do final de 2018. 

O endividamento líquido cresceu em ritmo menor, em R$ 994,7 milhões, totalizando R$ 2.812,4 mi lhões, em razão do 
aumento da posição de caixa da Companhia, após a oferta de ações concluída em 30 de setembro de 2019. 

Endividamento IR$ mm) 4T19 3T19 Var. 4T18 Var. 

BNDES 2.420,5 2.454,6 -1% 1.639,0 48% 

Debentures 1.272,8 1.287,5 -1% 236,2 436% 

BNB 325,2 328,6 -1% 0,0 

Notas Promissórias 0,0 0,0 255,0 -100% 

Custos de Transação -67,6 -69,9 -3% -21,1 220% 

Dívida Bruta 3.950,9 4.000,8 -10/o 2.109,0 87% 

Caixa e Equivalentes 

Caixa Restrito 

984,5 

154,1 

1087,1 

200,3 

-14% 

4% 

195,4 

96,0 

376% 

117% 

Dívida Líquida 2.812,4 2.713,4 4% 1.817,7 550/o 
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Em 27 de maio de 2019, a Companhia concluiu a emissão de R$ 810 milhões em debêntures. A emissão realizada no 
mercado local, foi dividida em quatro séries que fo ram precificadas em COI+ 1,2%, COI+ 1,3%, IPCA + 5,6% e IPCA + 
5,0%, com prazos variando entre 5 e 8 anos. 

Representando aproximadamente 20% do endividamento total da Omega, foi a primeira emissão da Companhia no 
nível da holding. Entretanto, a emissão foi desenhada da mesma forma de um financiamento de projeto, com suas 
tranches dimensionadas para serem servidas confortavelmente com o fluxo de dividendos recebidos pelos ativos 
operacionais. 

Os recursos levantados foram utilizados para a aquisição do Complexo Assuruá, assim como para o pagamento 
antecipado das notas promissórias emitidas para a conclusão da aquisição da participação de 50% do Complexo 
Pirapora. 

No nível dos projetos (80% do endividamento total da Omega) a incorporação de Delta 5 e Delta 6 e a conclusão da 
aquisição de Assuruá 1 e 2 aumentaram a dívida bruta em R$1.270,9 milhões. Reforçamos que o endividamento no 
nível dos ativos é composto por financiamentos de longo prazo com o BNDES indexados em TJLP, bem como 
debêntures de infraestrutura e financiamento com o BNB, ambos indexados em IPCA. 

Ativo Instituição Prazo Pagmento Taxa (a.a.) 41191 31191 41181 

lndaiás BNDES jun/23 mensal TJLP + 2,51% a 2,71% 46,0 49,3 59,0 

Gargaú BNDES mai/27 mensal TJLP + 2,34% a 5,5% 33,4 34,6 38,2 

Delta 1 BNDES out/30 mensal TJLP + 2,18% 150,8 154,3 164,2 

Serra das BNDES jul/ 37 mensal TJ LP + 2,02% 100,8 102,2 106,2 Agulhas 

Delta 2 BNDES jan/33 mensal TJLP + 2,18% a 2,48% 268,3 270,9 278,7 

Delta 2 Debentures dez/26 semestral IPCA+ 7,37% 32,6 35,2 33,7 

Delta 3 BNDES mar/ 34 mensal TJ LP + 2,32% 960,5 969,8 992,6 

Delta 3 Debentures dez/29 semestral IPCA + 7,10% 200,4 206,2 202,5 

Delta 5 BNB jun/38 mensal IPCA + 1,75% 161,5 163,3 0,0 

Delta 6 BNB jun/38 mensal IPCA+ 1,75% 163,7 165,4 0,0 

Omega Geração Notes set/21 mensal COI+ 1,7% a 1,9% 0,0 0,0 255,0 

Omega Geração Debentures mai/24 semestral COI+ 1,20% 310,7 316,6 0,0 

Omega Geração Debentures mai/26 semestral COI+ 1,30% 169,2 172,4 0,0 

Omega Geração Debentures mai/26 anual IPCA + 5,60% 192,3 187,8 0,0 

Omega Geração Debentures mai/27 semestral IPCA + 5,00% 152,3 153,3 0,0 

Assuruá 1 BNDES nov/32 mensal TJLP + 2,45% a 4,30% 130,2 131,9 o.o 
Assuruá 2 BNDES jun/ 34 mensal TJLP + 2,75% 736,2 741,6 0,0 

Assuruá 1 Debentures jan/20 bullet IPCA+ 9,5% 17,1 16,9 0,0 

Assuruá 1 Debentures nov/ 30 mensal IPCA+ 7,81% 35,6 37,8 0,0 

Assuruá 2 Debentures jun/ 30 mensal IPCA+ 6,66% 156,8 161,3 0,0 

Total 4.018,5 4.070,8 2.130,1 
1 Em milhão de reais. Não considera custos de transação 

A Omega possui um endividamento de longo prazo e com um cronograma de amortização bem distribuído, desenhado 
para ser pago com a geração de caixa projetada em níveis de P90. 
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Em 31 de dezembro de 2019, o prazo médio do 
endividamento da Omega era de 7,4 anos, 0,2 anos 
abaixo do terceiro trimestre de 2019 e 0,1 anos 
abaixo do fim de 2018. 

O custo nominal da dívida reduziu 0,49% ante o 
terceiro trimestre de 2019, totalizando 8,37% a.a. 

IPCA 
28% 

As ações da Omega Geração estão listadas sob o código OMGE3 no Novo Mercado da 83, segmento que reúne as 
empresas com padrão de governança corporativa mais rigorosos. 

Ao final de 2019, o valor de mercado da Companhia era de R$ 6,02 bi, e o seu capital social representado por 164.964.930 
ações ordinárias, sendo 55,3% das ações da Companhia detidas pelo grupo controlador e os demais, 44,7% do capital, 
encontram-se em circulação no mercado. 

A ação da Companhia valorizou 109,2% durante o ano, superando o IEE {Índice de Energia Elétrica) em 53,6% no 
período. O volume médio diário negociado ao longo de 2019 foi de R$10,2 milhões, 137% acima de 2018. 

Em 30 de setembro, a Omega concluiu seu follow-on com forte demanda da sua base de acionistas atual e de novos 
investidores locais e internacionais. A transação foi 100% primária, levantando R$ 830,8 milhões, por meio da emissão 
de 27.692.308 ações precificadas a R$ 30,00 por ação. O follow-on aumentou substancialmente o volume médio 
negociado, atingindo R$ 21,4 milhões, 110% acima do volume médio de 2019. 

Durante o ano, o número de investidores pessoa física investindo na Omega continuou a crescer, alcançando 2.775 
investidores individuais, 494% acima do fim de 2018. 

Performance OMGE3 (base 100) 
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OMEGA GERAÇÃO 

BALANÇO PATRIMONIAL 

(R$ milhares) 
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Ativo 2019 2018 Var. 

Circulante 1.276.881 439.303 191% 
Caixa e equivalentes de caixa 984.470 195.388 404% 
Clientes 206.928 179.014 16% 

Dividendos a receber 7.161 1.190 502% 

Outros créditos 78.322 63.711 23% 

Não circulante 196.997 104.221 89% 

Caixa restrito 154.063 95.964 61% 

Clientes 26.386 6.917 281% 
Outros créditos 16.548 1.340 1135% 

Investimentos 460.219 490.142 -6% 

Imobilizado 4.516.422 2.648.212 71% 

Intangível 811.952 438.145 85% 

Total do ativo 7.262.471 4.120.023 76% 

Passivo 2019 2018 Var. 

Circulante 334.823 211.559 58% 

Fornecedores 69.190 67.010 3% 

Empréstimos, financiamentos e debêntures 193.666 107.868 80% 

Obrigações trabalhistas e tributárias 38.726 22.039 76% 

Passivos de arrendamentos 4.934 n.a. 

Outras obrigações 28.307 14.642 93% 

Não circulante 4.065.985 2.038.097 99% 

Fornecedores 28.590 12.864 122% 

Empréstimos, financiamentos e debêntures 3.757.218 2.001.142 88% 

Passivos de arrendamentos 48.190 n.a. 

IRPJ e CSLL diferidos 32.988 20.907 58% 

Outras obrigações 198.999 3.184 n.a. 

Total do patrimõnio liquido 2.861.663 1.870.367 53% 

Capital social 2.664.014 1.754.463 52% 

Custo com captação de recursos -55.810 -33.068 69% 

Reservas de capital 121.584 45.821 165% 
Reservas de lucro 182.457 155.308 17% 
Ajuste de avaliação patrimonial -95.733 -95.733 0% 
Participação dos não contro ladores 45.151 43.576 4% 

Total do passivo 7.262.471 4.120.023 76% 
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Demonstrações Financeiras 2019 2018 Var. 

Receita operacional liquida 1.014.427 742.023 37% 

Custos da operação, conservação e compras -617.010 -441.737 40% 

Lucro bruto 397.417 300.286 32% 

Receitas (despesas) operacionais 

Administrativas, pessoal e gerais -40.592 -40.413 0% 

Outras receitas (despesas) operacionais 2.936 18.721 -84% 

Resultado de equivalência patrimonial 26.357 9.110 189% 

Resultado operacional 386.118 287.704 34% 

Resultado Líquido 

Receitas financeiras 24.662 26874 -8% 

Despesas financeiras -344.961 -224.266 54% 

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 65.819 90.312 -27% 

Imposto de renda e contribuição social -33.190 -25.452 30% 

Lucro líquido do exercício 32.629 64.860 -50% 
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(R$ milhares) 
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Fluxo de Caixa 2019 2018 Var. 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 478.528 365.979 31% 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 65.819 90.312 -27% 

Depreciação e amortização 187.123 120.316 56% 

Resultado de equivalência patrimonial -26.357 -9.110 189% 

Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 270.621 180.616 50% 

Receita financeira de aplicações financeiras -25.507 -27.880 -9% 

Programa de remuneração baseado em ações 7.450 n.a. 

Outros 6.829 4.275 60% 

(Aumento) redução nos ativos -12.221 -49.418 -75% 

Clientes -29.070 570 n.a. 

Outros créditos -10.846 -37.195 -71% 

Fornecedores 14.246 -7.968 -279% 

Obrigações trabalhistas e tributárias 11.553 6.103 89% 

Outras contas a pagar 1.896 -1 0.928 -117% 

Dividendos recebidos 5.964 3.630 64% 

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures -257.543 -140.327 84% 

Imposto de renda e contribuição social pagos -21.109 -16.609 27% 

Caixa aplicado nas atividades de investimentos -682.073 -454.726 50% 

Incorporação de caixa e equivalentes de caixa de Delta 5 e Delta 6 3.392 o n.a. 

Pirapora 59.179 -455.601 -113% 

Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis -64.654 -11.158 479% 

Aquisição de CEAI e CEA li, liquido de caixa adquirido (Nota 5.1.2) -724.989 n.a. 

Aplicações financeiras 44.999 14.430 212% 

Outros -2.397 n.a. 

Caixa gerado pelas atividades de financiamentos 1.277.536 135.972 840% 

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 870.569 276.189 215% 

Custo de captação -32.376 -1.574 1957% 

Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures -371.283 -104.174 256% 

Aumento de capital social 839.585 n.a. 

Custos com emissão de ações -22.742 n.a. 

Dividendos pagos -2.747 -28.195 -90% 

Prêmio recebido na outorga de opções de ações 168 2.450 -93% 

Reembolso pela negociação contratual 11.276 n.a. 

Liquidação do saldo de redução de capital na aquisição de OEl&2 -20.000 n.a. 

Arrendamentos -3.638 n.a. 

Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa 789.082 -155.499 -607% 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 195.388 350.887 -44% 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 984.470 195.388 404% 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
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Ativo 2019 2018 Var. 

Circulante 189.740 140.179 35% 

Caixa e equivalentes de caixa 132.364 109.714 21% 

Clientes 52.767 30.465 73% 

Outros créditos 4.608 o n.a 

Imobilizado 1.605.269 1.649.728 -3% 

Intangível 66.587 70.638 -6% 

Total do ativo 1.861.595 1.860.546 0% 

Passivo 2019 2018 Var. 

Circulante 26.290 49.772 -47% 

Fornecedores 5.192 6.612 -21% 

Obrigações trabalhistas e tributárias 9.550 33.563 -72% 

Outras obrigações 11.547 9.597 20% 

Não circulante 1.456.696 1.377.440 6% 
Empréstimos, financiamentos e 1.434.961 1.377.440 4% 
debentures 

Passivos de arrendamentos 21.735 n.a 

Total do patrimônio líquido 378.610 433.333 -13% 

Capital social 405.946 494.646 -18% 

Reserva de lucros 608 n.a 

Prejuízos acumulados -27.944 -61.313 -54% 

Total do passivo 1.861.595 1.860.546 0% 



 

27 
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Demonstrações Financeiras 2019 2018 Var. 

Receita operacional líquida 269.015 193.166 39% 

Total de custos e despesas -95.103 -121.796 -22% 

Outras receitas (despesas) operacionais 6.656 29.893 -78% 

Resultado operacional 180.569 101.263 78% 

Resultado Líquido -120.943 -111.652 8% 

Receitas financeiras 6.567 138.896 -95% 

Despesas financeiras -127.510 -250.548 -49% 

Resultado antes do imposto de renda e 59.626 -10.389 -674% 
da contribuição social 

Imposto de renda e contribuição social -14.352 -34.770 -59% 

Lucro (Prejuízo) líquido do período 45.274 -45.159 -200% 
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OMEGA COMERCIALIZADORA 

BALANÇO PATRIMONIAL 
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2019 2018 Var. 

Circulante 87.11D 78.D19 12% 

Caixa e equivalentes de caixa 9.527 15.799 -4D% 

Clientes 61.885 33.383 85% 

Outros créditos 15.698 28.837 -46% 

Não circulante 1.518 D n.a. 

Outros créditos D D n.a. 

Investimentos 1.500 o n.a 

Imobilizado 18 D n.a 

Intangível o D 125% 

Total do ativo 88.628 78.019 14% 

2019 2018 Var. 

Circulante 71.174 65.620 8% 

Fornecedores 66.490 60.715 10% 
Empréstimos, financiamentos e 

n.a 
debêntures 

Obrigações trabalhistas e tributárias 2.942 2.146 37% 

Outras obrigações 1742 2.759 -37% 

Não circulante 3.548 3.189 11% 

IRPJ e CSLL diferidos 3.548 3.189 11% 

Total do patrimônio líquido 13.906 9.210 51% 

Capital social 5.000 o n.a. 

Prejuízos acumulados 8.906 9.209 -3% 

Total do passive 88.628 78.019 14% 
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Demonstrações Financeiras 2019 2018 Var. 

Receita operacional liquida 424.180 223.254 90% 

Custos da operação, conservação e compras -406.610 -209.497 94% 

Lucro bruto 17.570 13.757 28% 

Receitas (despesas) operacionais 

Administrativas, pessoal e gerais -3.823 -3.812 0% 

Outras receitas (despesas) operacionais -13 142 -110% 

Resultado de equivalência patrimonial O O n.a 

Resultado operacional 13.733 10.086 36% 

Resultado Liquido 

Receitas financeiras 379 157 142% 

Despesas financeiras -2.909 -42 6783% 

Resultado antes do imposto de renda e da 11.203 10.201 10% 
contribuição social 

Imposto de renda e contribuição social -3.507 -2.946 19% 

Lucro (Prejuízo) líquido do período 7.697 7.255 6% 




