LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Mapa sintético das instruções de voto enviado pelo escriturador

A Light S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, vem, pela presente,
nesta data, divulgar o mapa sintético das instruções de voto proferidas via boletim de voto à
distância por seus acionistas, enviado pelo escriturador, referente às matérias submetidas à
deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de abril de
2017. As informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2017.

Light S.A.
Ana Marta Horta Veloso
Diretora-Presidente e Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

Mapa sintético de instrução de voto à distância enviado pelo escriturador
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017
Descrição da Deliberação

Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016
Deliberação Simples
3. Alterar a composição do Conselho de Administração para eleger novos
conselheiros titulares e suplentes que irão complementar o período restante do
mandato dos membros que renunciaram ou serão substituídos dos seus
respectivos cargos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2017.
Eleição do conselho administração por chapa única
4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Única

Quantidade de Ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)
16.491.559

3.500

1.546.572

17.834.031

3.500

204.100

6.225.711

11.773.420

42.500

3.500

18.038.131

18.041.631

5. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
6. Em caso de adoção de voto múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais
para os candidatos quem compõem a chapa escolhida?
7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
PATRICIA GRACINDO MARQUES DE ASSIS BENTES (SUPLENTE DE NELSON
JOSÉ HUBNER MOREIRA) [ ] %
LUÍS FERNANDO PAROLI SANTOS (SUPLENTE DE SÉRGIO GOMES MALTA) [ ]
%
JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA (EFETIVO) [ ] %
ANDREA BELO LISBOA DIAS (SUPLENTE DE MARCELLO LIGNANI SIQUEIRA)
[]%
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA (SUPLENTE DE ANA MARTA HORTA
VELOSO) [ ] %
PEDRO CLÁUDIO LEITÃO (SUPLENTE DE SILVIO ARTUR MEIRA STARLING) [ ]
%
Questão Simples
8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº
6.404/76?
Eleição do conselho fiscal por chapa única
9. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - chapa unica proposta pelos
controladores
10. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a
eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os
votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
Eleição do conselho fiscal em separado – Ordinárias
11. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista deverá preencher este campo
caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco)
RAPHAEL MANHÃES MARTINS (EFETIVO) E BERNARDO ZITO PORTO
(SUPLENTE)
Deliberação Simples
12. Fixar a remuneração anual global dos Administradores
Deliberação Simples
13. Fixar a remuneração anual global do Conselho Fiscal

18.041.631

17.834.031

3.500

204.100

2.309.700

31.000

15.700.931

2.309.700

15.731.931

15.496.831

3.500

2.541.300

4.240.434

13.597.097

204.100

17.775.031

3.500

263.100

