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FATO RELEVANTE
A Light S.A. (“Light”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia Energética
de Minas Gerais, empresa que faz parte do bloco de controle da Light, divulgou ontem, 30 de
novembro de 2016, o seguinte Fato Relevante:

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (“CEMIG” ou
“Companhia”), companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo,
Nova Iorque e Madri, vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de
03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à BM&FBovespa
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e ao mercado em geral, que dando sequência
ao Fato Relevante divulgado em 07-09-2016, a CEMIG adquiriu, nesta data, a totalidade das
ações de emissão da RME – RIO MINAS ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (“RME”) e da
LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“LEPSA”), detidas pelo Banco BTG
Pactual S.A. (“BTG”) pelo valor de R$201.961.743,54 (duzentos e um milhões, novecentos e
sessenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente
a 153.634.195 ações preferenciais.
“A

A CEMIG, com essa aquisição, aumentou sua participação acionária na RME de 60,65% para
66,27% do capital social total, mantendo, contudo, a participação de 50% do capital social
votante da RME, bem como aumentou sua participação acionária na LEPSA de 61,06% para
66,62% do capital social total, mantendo, contudo, sua participação de 50% do capital social
votante da LEPSA.
A CEMIG manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre atualizações
relacionadas ao tema acima.”
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