LIGHT S.A.
CNPJ nº 03.378.521/0001-75
NIRE nº 33.300.263.16-1
CAPITAL ABERTO
AVISO AOS ACIONISTAS
A Administração da Light S.A., registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
companhia aberta categoria “A” sob o código LIGT3 (“Companhia”), informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral, nos termos das orientações constantes do Ofício-Circular/CVM/SEP/N.º
02/2016, que acionistas minoritários titulares de 4.385.358 ações, 2,17%do capital social da
Companhia, representados pela gestora Tempo Capital Gestão de Recursos Ltda., sociedade
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.533.944/0001-24, com sede na Rua do Carmo, nº 8, Grupo 502,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, indicaram à Companhia como seus candidatos ao Conselho de
Administração, como titular, o Sr. Ricardo Reisen de Pinho, brasileiro, casado, portador da carteira
de identidade nº 04696183-5, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 855.027.907-20,
com endereço na Av. Prof Frederico Herman Jr, nº 199, apt 121, cidade de São Paulo, estado de
São Paulo e, como suplente, o Sr. Marcio Guedes Pereira Junior, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 167 10.152.474, expedida pelo
IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.958.058-04, com escritório na Rua Gomes de Carvalho,
nº 1069, cj 74, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para integrar o quadro de candidatos que
participarão do processo de eleição em separado de membro do Conselho de Administração da
Companhia que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 14h30do dia 28 de abril
de 2016 (“AGO 2016”).

Os dados e os currículos dos candidatos indicados pelos referidos acionistas minoritários, contendo
as informações requeridas nos itens de 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência e a carta recebida
pela Companhia, integram o presente Aviso aos Acionistas na forma dos Anexos I e II,
respectivamente.

Caso algum outro acionista minoritário deseje indicar candidatos para compor o Conselho de
Administração da Companhia, poderá enviar por escrito a indicação à Gerência de Relações com
Investidores da Companhia, incluindo o nome, a qualificação completa e o currículo resumido do
indicado, contendo as informações necessárias ao preenchimento dos itens 12.5 a 12.10 do
Formulário de Referência, conforme Anexo A da Instrução CVM 552/14, que alterou o Anexo 24 da
Instrução CVM nº 480/2009, bem como a cópia do instrumento de declaração de desimpedimento
ou declaração de que obteve do indicado a informação de que o mesmo está em condições de
firmar tal instrumento.

Lembra-se, por fim, que, nos termos da legislação aplicável, as informações dos candidatos
indicados pelos acionistas controladores da Companhia para compor o Conselho de Administração
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estão disponíveis na proposta da administração para a AGO 2016, colocada à disposição na sede
da Companhia, no seu website (ri.light.com.br) e no website da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), na data de hoje.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

Ana Marta Horta Veloso
Diretora-Presidente e
Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores (interinamente)
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Anexo I - Apresentação dos itens 12.5 A 12.10 do Formulário de
Referência, conforme Instrução CVM 552/14, que alterou a Instrução CVM
480/09.
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho
fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:
a. nome
b. data de nascimento
c. profissão
d. CPF ou número do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleição
g. data da posse
h. prazo do mandato
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério
utilizado pelo emissor para determinar a independência
l. número de mandatos consecutivos

a. Nome

b. Data de
nascimento

c. Profissão

d. CPF

e. Cargo eletivo a ocupar

f. Data de
eleição

Ricardo Reisen de Pinho

03/01/1961

Engenheiro

855.027.907-20

Conselheiro de Administração
Efetivo

28/04/2016

Marcio Guedes Pereira
Junior

25/10/1961

Administrador

050.958.058-04

Conselheiro de Administração
Suplente

28/04/2016

g. Data da Posse

h. Prazo do
mandato

i. Outros cargos
exercidos na Cia.

j. Indicado pelo
controlador

k. Membro independente

l. Número de
mandatos
executivos

28/04/2016

Até AGO 2018

A ser definido

Não

A ser definido

Primeiro
Mandato

28/04/2016

Até AGO 2018

A ser definido

Não

A ser definido

Primeiro
Mandato

1

i.

informações sobre:

(i) principais experiências profissionais

durante os últimos 5 anos, indicando: nome e setor da atividade da
empresa, cargo, se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor
ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de todos os cargos
de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do
terceiro setor

Ricardo Reisen de Pinho - Membro Efetivo
Graduado em Engenharia Mecânica (PUC-RJ/1984), com Mestrado em
Finanças (PUC-RJ/1989) e Doutorado em Administração de Empresas (FGVSP/2008). Também cursou o Program Management Development (Harvard/99)
e Advanced Management Program (Wharton/01) e é Conselheiro Certificado
pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Desde 2001, é Sócio
Diretor da Cerbero Ltda., empresa responsável por desenvolver e implementar
estratégias e processos de governança através da atuação como membro de
Conselho de Administração. Anteriormente, atuou em companhias como Banco
Itaú (1996-2001), Banco Garantia (1994-1996), ABN AMRO Bank (1989-1993),
Banco de Investimentos Marka - Associado (1985-1988).
Possui experiência em diversos Conselhos de Administração, tais como: Brado
Logística (2012-atual), Tupy S.A. (2009-atual), Saraiva (2009-2013), Itacaré
Capital (2009-2015), LAB SSJ (2009-2013), Metalfrio (2007-2011), Banco
Nossa Caixa (2008-2009), Embratel (2008-2010).

Marcio Guedes Pereira Junior - Membro Suplente
Graduado em Administração (FGV-SP), possui MBA pela FGV e Stern School
of Business (NYC University). O Sr. Márcio é membro do Conselho de
Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da Anbima e é Sócio e
Conselheiro Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Atualmente é sócio da Pangea Partners e anteriormente liderou o grupo de
Investment Banking do Banco J. Safra, e foi diretor de Investment Banking no
Unibanco, Citigroup e Credit Suisse.

n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido

durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer

Os senhores mencionados no item 12.5 acima, declararam, individualmente,
para todos os fins de direto que, nos últimos 5 anos, não estiveram sujeitos aos
efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por
efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.

12.6. a 12.8 - Não aplicável.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou
parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor; b. (i)
administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do emissor ou de suas
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Os senhores indicados para membros do Conselho de Administração,
mencionados no item 12.5 acima, declararam, individualmente, que não
possuem qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau que se enquadrem nos requisitos listados no item 12.9 do
formulário de referência.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle

mantidas,

nos

3

últimos

exercícios

sociais,

entre

administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social. b. caso
seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

Os senhores indicados para membros do Conselho de Administração,
mencionados no item 12.5 acima, declararam, individualmente, que não
possuem relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, que se enquadrem nos requisitos listados no
item 12.10 do formulário de referência.

