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Comunicado ao Mercado
A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358,
Artigo 12, Parágrafo 4º, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que recebeu, na data de hoje, correspondência de sua acionista, Tempo Capital
Principal Fundo de Investimento de Ações (“Tempo Capital”), informando que, no pregão de
8 de abril de 2016, atingiu a participação de 10.333.758 ações ordinárias de emissão da
Companhia, perfazendo a participação de 5,07% do capital social da Companhia. Dessas
ações, 5.505.000 ações, correspondentes a aproximadamente 2,70% do capital social da
Companhia, foram tomadas em operações de empréstimo de ações.

Em correspondência apresentada em anexo a este comunicado, a Tempo Capital informa que
não utiliza instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, que não possui
bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações e opções, debêntures conversíveis em
ações, nem é parte de qualquer contrato ou acordo que determine o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia ressalvados pelos
contratos relativos às operações de empréstimo de ações acima referidas. Adicionalmente, a
Tempo Capital declara que seus negócios não objetivam alterar o controle da Companhia nem
alterar a estrutura administrativa da sociedade. Entretanto, a Tempo Capital declara que seu
objetivo é contribuir na eleição de um representante independente para o Conselho de
Administração da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária prevista para ser realizada no dia
28 de abril de 2016.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2016.
Ana Marta Horta Veloso
Diretora-Presidente e
Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores (interinamente)

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2016
Light S.A. (“Companhia”)
Av. Marechal Floriano, 168
Centro – Rio de Janeiro/RJ
A/C Sra. Ana Marta Horta Veloso
Diretora (Interina) de Relação com Investidores
Prezada Diretora,
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, fundo
constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no CNPJ sob o n°
11.046.362/0001-30 (“Tempo Capital”), representado neste ato por sua gestora, Tempo
Capital Gestão de Recursos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ sob o n°
00.533.944/0001-24, com sede na Rua do Carmo, n° 8, Grupo 502, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, cujos atos constitutivos já foram entregues à Companhia, em 2 de abril de
2016, vem, na forma do Artigo 12, da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
informar que, no pregão de 8 de abril de 2016, ultrapassou o limite de 5 % previsto em
tal Instrução. Tempo Capital atingiu a participação de 10.333.758 ações ordinárias de
emissão da Companhia, perfazendo participação de 5,07% do capital social dela. Destas
ações, 5.505.000 ações, correspondentes a aproximadamente 2,70% do capital social,
foram tomadas em operações de empréstimo de ações.
Tempo Capital não utiliza instrumentos financeiros derivativos referenciados em
tais ações. Tempo Capital não possui bônus de subscrição, direitos de subscrição de
ações e opções, debêntures conversíveis em ações, nem é parte de qualquer contrato ou
acordo que determine o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia, ressalvado pelos contratos relativos às operações
de empréstimo de ações acima referidas. Tempo Capital declara que seus negócios não
objetivam alterar o controle da Companhia nem alterar a estrutura administrativa da
sociedade. Entretanto, conforme declarado anteriormente, é seu objetivo contribuir na
eleição de um representante independente para o Conselho de Administração da
Companhia, na Assembleia Geral Ordinária prevista para ser realizada no dia 27 de abril
de 2016.
Respeitosamente,

TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Gerido por Tempo Capital Gestão de Recursos Ltda.

