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Esclarecimentos sobre notícia
A Light S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Marechal Floriano, nº 168, segundo andar, corredor
A, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, registrada na CVM sob nº 19879, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.378.521/0001-75 (“Companhia” ou “Light”), vem, pela presente, apresentar os
esclarecimentos solicitados por meio do OFÍCIO nº 417/2015/CVM/SEP/GEA-1 de 19 de outubro de 2015,
referente à matéria veiculada na mesma data na revista Carta Capital, seção Seu País, sob o título
“Negócio suspeito na Light” (“Notícia”).
A Companhia esclarece que, em consonância com a estratégia do grupo Light de reforçar sua presença no
mercado de geração de energia, em 04 de julho de 2008 divulgou Fato Relevante sobre a celebração de
Memorando de Entendimentos com a Companhia Energética de Minas Gerais (“Cemig”) que, dentre outras
disposições, estabeleceu que as partes buscariam produzir, em conjunto, planos de negócios para o
desenvolvimento e implementação de projetos de geração de energia, definindo a participação da Light e
da Cemig, diretamente ou através de suas controladas, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49%
(quarenta e nove por cento) respectivamente. Desde então, Cemig e Light, através de suas subsidiárias,
realizaram parcerias em diversos projetos de geração, tais como PCH Paracambi, UHE Itaocara, UHE Belo
Monte e Guanhães Energia S.A. (“Guanhães Energia”). Em relação a este último projeto, mencionado na
Notícia, destacamos que a Companhia, juntamente com sua subsidiária integral, Light Energia S.A. (“Light
Energia”), realizou extensa auditoria, bem como análise econômico-financeira, para avaliar se a aquisição
da Guanhães Energia S.A. (“Guanhães Energia”) se enquadrava em sua diretriz de investimentos. Em
reunião realizada em 10 de fevereiro de 2012, após apresentação do projeto com respaldo do laudo para
determinação do valor da empresa Guanhães Energia, o Conselho de Administração da Companhia, com
abstenção de votos dos Conselheiros indicados pela Cemig, aprovou a aquisição, pela Light Energia, de
51% do capital social da Guanhães Energia, conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 10
de fevereiro de 2012.
Informamos que a Companhia não tem conhecimento quanto à veracidade das afirmações veiculadas na
Notícia e que, na aquisição, interagiu diretamente com a Investminas Participações S.A. (“Investminas”) e
Cemig, sem intermediários, reconhecendo apenas o pagamento realizado à Investminas como vendedora
da participação acionária de 51% na Guanhães Energia.
A Companhia afirma que até o momento não foi notificada pelo inquérito citado na Notícia e, caso seja,
cumprirá rigorosamente seu dever prestando todas as informações quando solicitadas.
Sendo o que nos cumpria para o momento, manteremos o mercado em geral oportunamente informado.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.
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