O material a seguir apresenta informações gerais sobre o grupo Omega Energia e suas Subsidiárias (a “Companhia”), incluindo
a Omega Geração S.A. (“Omega Geração”), na data da apresentação. As informações consistem em informações publicamente
disponíveis sobre a Omega Geração e são informações resumidas e não pretendem ser completas. Não é uma recomendação
para potenciais investidores e não constitui base para uma decisão de investimento. As informações contidas neste material não
foram verificadas de forma independente e não serão atualizadas. Certas informações foram obtidas de fontes públicas.
Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à precisão, justiça, ou integridade das
informações aqui apresentadas, e nenhuma confiança deve ser depositada. Todas as informações nesta apresentação estão
sujeitas a verificação, correção, conclusão e alteração sem aviso prévio. Ao fazer esta apresentação, ninguém da Companhia,
suas afiliadas, diretores, executivos, agentes ou funcionários, nem quaisquer agentes de colocação, gerentes ou compradores
iniciais, assumem qualquer obrigação de fornecer ao destinatário acesso a qualquer informação adicional ou atualizar esta
apresentação ou quaisquer informações ou para corrigir quaisquer imprecisões em tais informações. Este relatório não contém
todas as informações relevante sobre a Companhia.
Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são apenas previsões e não
garantias de desempenho futuro. Os investidores são alertados de que quaisquer declarações prospectivas estão e estarão,
conforme o caso, sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ambientes de negócios da
Companhia e suas Subsidiárias que podem fazer com que os resultados reais da Companhia seja materialmente diferente de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Ninguém da Companhia, suas afiliadas,
diretores, executivos, agentes ou funcionários, nem quaisquer agentes de colocação, gerentes ou compradores iniciais, será
responsável perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer investimento ou decisão de negócios feita ou ação tomada
em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou
semelhantes.
Esta apresentação não constitui uma oferta, ou um convite ou solicitação de oferta, para subscrever ou comprar qualquer valor
mobiliário, nem deve qualquer parte dela, nem o fato de sua divulgação fazer parte ou ser invocada em conexão com qualquer
contrato ou decisão de investimento a ela relacionada. Nem esta apresentação, nem nada aqui contido deve constituir a base
de qualquer contrato ou compromisso. Nada aqui contido deve ser considerado uma promessa ou representação quanto ao
desempenho passado ou futuro da Companhia. Se a Companhia, a qualquer momento, iniciar uma oferta de valores mobiliários,
qualquer decisão de investir em tal oferta para subscrever ou adquirir valores mobiliários da Companhia deve se basear
totalmente nas informações contidas no memorando de oferta a ser emitido pela Companhia em conexão com qualquer oferta e
não no conteúdo deste.
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