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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Srs. Acionistas da LIGHT S.A. (“Companhia”) para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se, em 12 de dezembro de 2016, às 14h30min, na
sede da Companhia, na Av. Marechal Floriano, n°168, Parte, 2° andar, Corredor A, Centro, Rio
de Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1)

Reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício
do ano de 2015;

Informações aos Acionistas:
É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar em seu
nome. Na hipótese de representação, o Acionista deverá observar os termos do artigo 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, o instrumento de
mandato deverá estar traduzido para o português, notarizado e consularizado.
Com o objetivo de agilizar o processo de realização da Assembleia, é solicitado aos Acionistas,
na forma do Artigo 21, §1º do Estatuto Social, depositar os comprovantes de suas ações
escriturais, expedidos pela instituição financeira depositária, Banco Bradesco S.A., na Av.
Marechal Floriano, n° 168, A 1, 2° andar, corredor B (FFR), Centro, Rio de Janeiro – RJ, com 72
(setenta e duas) horas de antecedência do dia da Assembleia.
Os procuradores dos acionistas deverão, na forma do Artigo 21, §2º do Estatuto Social da
Companhia, depositar os respectivos instrumentos de mandato no mesmo endereço,
também com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia das assembleias.
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, que
deverá outorgar poderes para representação na AGE, 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).
Em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes 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 da matéria a ser discutida.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2016.
Nelson José Hubner Moreira
Presidente do Conselho de Administração

