LIGHT S.A.
CNPJ 03.378.521/0001-75

Companhia Aberta

NIRE: 33.300.263.16-1

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da LIGHT S.A. (“Companhia”) para se reunirem em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a realizarem-se, cumulativamente, em 24 de abril
de 2014, às 14h30min, na sede da Companhia, na Av. Marechal Floriano, 168, parte, 2° andar,
Corredor A, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
2) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos;
3) Definir o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;
4) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;
5) Instalar o Conselho Fiscal e eleger seus membros efetivos e suplentes;
6) Fixar a remuneração anual global dos administradores; e
7) Fixar a remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal.

Assembleia Geral Extraordinária:
1) Deliberar sobre o plano de incentivo de longo prazo – ILP dos administradores; e
2) Retificar a remuneração variável do exercício de 2013 dos administradores.
Informações aos Acionistas:
Nos termos da Instrução CVM nº 165/91, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº
282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à
requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). A faculdade para requerer a adoção do
processo de voto múltiplo deverá ser exercida nos termos estabelecidos no § 1º do artigo 141 da
Lei nº 6.404/76.
Com o objetivo de agilizar o processo de realização das Assembleias, é solicitado aos
Acionistas, na forma do Artigo 21, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, depositar os
comprovantes de suas ações escriturais, expedidos pela instituição financeira depositária ou
custodiante, na Av. Marechal Floriano, 168, A 1, 1° andar, corredor D (FFR), Centro, Rio de
Janeiro – RJ, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência das Assembleias, bem como aos
procuradores dos acionistas, na forma do Artigo 21, § 2º, do Estatuto Social, depositar os

respectivos instrumentos de mandato no mesmo endereço, também com 72 (setenta e duas)
horas de antecedência da Assembleia.
Adicionalmente, os acionistas deverão se apresentar portando os seguintes documentos:
Acionistas Pessoas Físicas
 Documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional
oficialmente reconhecidas no Brasil), sendo que em caso de participação por procuração a
firma do outorgante deverá estar reconhecida e os documentos aqui descritos deverão ser
apresentados pelo respectivo procurador.
Acionistas Pessoas Jurídicas
 Cópia autenticada do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor e documentação societária
comprobatória de poderes de representação (eleição de administradores e/ou procuração,
sendo que em caso de participação por procuração a firma do outorgante deverá estar
reconhecida); e,
 Documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional
oficialmente reconhecidas no Brasil) do(s) representante(s) legal(is).
Fundos de Investimentos
 Cópia autenticada do regulamento consolidado do fundo e do Estatuto ou Contrato Social de
seu administrador, juntamente com documentação societária comprobatória de poderes de
representação (eleição de administradores e/ou procuração, sendo que em caso de
participação por procuração a firma do outorgante deverá estar reconhecida); e,
 Documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional
oficialmente reconhecidas no Brasil) do(s) representante(s) legal(is).
Na hipótese de representação, o Acionista deverá observar os termos do Art. 126 da Lei nº
6.404/76, devendo o procurador ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, na qualidade de
acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser
instituição financeira. No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá ser
acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento
de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e consularizados.
Em cumprimento ao disposto nos artigos 6º, 10, e 12 da Instrução CVM nº 481/09, estão
disponíveis aos acionistas na internet, na página da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e na página da Companhia (www.light.com.br), todas as informações
necessárias à compreensão das matérias a serem discutidas e deliberadas.
Rio de Janeiro, 09 de abril de 2014.

Sérgio Alair Barroso
Presidente do Conselho de Administração

