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COMUNICADO AO MERCADO
A Light S.A. (“Companhia”), em atendimento ao previsto na Instrução CVM nº 358/2002 e no artigo 6.6.1 do
Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que realizará o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) prevista para ser realizada no
dia 24 de novembro de 2016, cuja ordem do dia seria a eleição de membro suplente do Conselho de
Administração, pelas razões a seguir expostas. Do mesmo modo, as assembleias gerais extraordinárias da
Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”) e da Light Energia S.A. (“Light Energia”) também
convocadas para a mesma data, serão igualmente canceladas.

A Companhia informa que o edital de cancelamento da referida AGE será devidamente publicado nos dias
23, 24 e 25 de novembro de 2016, no diário oficial do estado de Rio de Janeiro e no jornal diário comercial
do Rio de Janeiro, e uma nova assembleia será oportunamente convocada para deliberar sobre a
recomposição do Conselho de Administração, a fim de substituir os conselheiros titular e suplente
renunciantes, respectivamente Mauro Borges Lemos e Wagner Delgado Costa Reis, pelo período
remanescente do mandato.

Por fim, vem comunicar que o calendário atualizado de eventos corporativos, já refletindo o cancelamento
acima se encontra disponível para consulta, podendo ser acessado por meio dos websites da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da própria Companhia (ri.light.com.br). Quanto à nova assembleia, o
calendário será objeto de outra atualização e todas as informações necessárias para a deliberação da
matéria serão oportuna e tempestivamente disponibilizadas aos seus acionistas.

Sendo o que nos cumpria para o momento.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Ana Marta Horta Veloso
Diretora-Presidente e
Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores (interinamente)

