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NOTÍCIA DIVULGADA NA MÍDIA
A Light S.A. (“Light”) vem, por meio do presente, apresentar esclarecimentos em resposta ao Ofício
343/2018-SAE, encaminhado pela Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de
Valores Mobiliários de Renda Variável da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em 07 de março de 2018, e
abaixo transcrito (“Ofício”):
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 07/03/2018, sob o título “Light prepara
captação”, consta, entre outras informações, que a Light se prepara para fazer uma captação
com a emissão de títulos de dívida no mercado internacional. A expectativa é que a operação
tenha volume de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões e prazo em torno de sete anos.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 08/03/2018, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Em atendimento ao referido Ofício, a Light esclarece que, como parte da estratégia de financiamento
de suas atividades e administração do perfil de seu endividamento está sempre atenta às oportunidades
de mercado para captação de recursos, seja no mercado local ou internacional, visando gerar valor
para seus acionistas e investidores. Nesse contexto, dentre outras alternativas, a Light está avaliando
a viabilidade de realizar uma captação de recursos no mercado internacional, por meio da emissão de
títulos de dívida.
Entretanto, a Light ressalta que a efetiva realização de tal operação e definição de suas características,
incluindo, mas não se limitando ao volume a ser captado e prazo de vencimento, está sujeita a diversos
fatores, dentre os quais, às condições de mercado e à conclusão da análise e definição por sua
administração, não tendo ocorrido, até a presente data, qualquer aprovação societária nesse sentido.
Reiteramos que a Light busca manter seus acionistas e o mercado em geral devida e oportunamente
informados, nos termos da legislação aplicável.
Rio de Janeiro, 07 de março de 2018.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente,
Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios
e de Relações com Investidores
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NEWS RELEASED IN THE MEDIA

Light S.A. (“Light”) hereby submits clarifications in response to Official Letter 343/2018-SAE forwarded
by B3 S.A., on March 7, 2018, transcribed below:
"In a news report published by Valor Econômico newspaper on 03/07/2018, under the heading"
Light prepares funding ", it is among other information that Light is preparing to raise funds
through the issuance of debt securities in the international market. The operation is expected to
have a volume between US$ 300 million and US$ 500 million and a maturity of seven years.
We request clarification on the checked items until 03/08/2018, with its confirmation or not, as
well as other information deemed important. "
In response to this Official letter, Light clarifies that, as part of the strategy of financing its activities and
managing its debt profile, it is always attentive to the market opportunities for raising funds, whether in
the local or international market, in order to generate value for its shareholders and investors. In this
context, among other alternatives, Light is evaluating the feasibility of raising funds in the international
market through the issuance of bonds.
However, Light emphasizes that the effective realization of such operation and definition of its
characteristics, including but not limited to the volume to be raised and its maturity, is subject to several
factors, including market conditions and the conclusion of the analysis and definition by its management.
Up to the present date, there was no corporate approval regarding this matter.
Light will keep its shareholders and the market in general duly and timely informed, under the terms of
applicable legislation.
Rio de Janeiro, March 7th, 2018.
Luis Fernando Paroli
CEO, Chief Business Development and IR Officer

