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COMUNICADO AO MERCADO 

 
Belo Horizonte, Brasil – 12 de agosto de 2020 – OMEGA GERAÇÃO S.A. (“OMEGA” 

OU “COMPANHIA” – NOVO MERCADO: OMGE3), vem a público, a seus acionistas e ao 

mercado em geral, informar que em reunião realizada nesta data, o Conselho de 

Administração nomeou o Sr. Rogério Zampronha para o cargo de membro do Conselho 

de Administração da Companhia, para o restante do mandato atualmente em curso, 

que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária referente às demonstrações contábeis 

do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, após a renúncia 

apresentada na presente data do Sr. Kristian Schneider Huber. 

Formado em economia pela Universidade de São Paulo e com MBA no IMD 

(Lausanne, Suíça), o Sr. Rogério Zampronha iniciou a carreira no setor financeiro e, nos 

anos 90, fundou sua primeira empresa. Após vender sua participação, iniciou a Soft 

Brasil, empresa de tecnologia focada em automação industrial, adquirida pela 

Schneider Electric em 2010, empresa da qual foi nomeado presidente no Brasil em 2013. 

Em 2015, foi convidado para se unir à Vestas, principal fabricante de turbinas eólicas do 

mundo, levando a empresa dinamarquesa à liderança de mercado na América do Sul. 

Nesta mesma data, Zampronha também assume o cargo de CEO na Omega 

Desenvolvimento, uma das líderes brasileiras em desenvolvimento de energia 

renovável desde 2008 e importante parceira da Companhia no desenvolvimento de 

projetos sobre os quais possui direito de primeira oferta na aquisição após entrada em 

operação dos ativos. 

A Omega agradece o empenho, a competência e a significativa contribuição do 

Sr. Kristian Schneider Huber em sua atuação como conselheiro, de modo que o 

executivo permanece aportando valor na Companhia como membro do Comitê de 

Auditoria de Gestão de Riscos, cargo que ocupa desde 2016.   

 

 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020. 
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