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NIRE Nº 33.300.263.16-1
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
Movimentação Atípica de Ações

A LIGHT S.A. (“Companhia”), companhia aberta com sede no Estado do Rio de Janeiro, Cidade do Rio
de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, nº 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.378.521/0001-75, neste ato representada por seu Diretor de Relações
com Investidores, vem voluntariamente esclarecer, aos seus investidores e ao mercado em geral, que:

A Companhia desconhece qualquer ato ou fato relevante que possa justificar as oscilações registradas
com as ações de sua emissão no decorrer do dia de hoje, bem como que deva ser objeto de divulgação
ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável, especialmente da Instrução CVM nº 358/02,
conforme alterada, com exceção de recentes eventos inerentes às companhias abertas, tais como, a
divulgação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, e a convocação de duas
assembleias gerais, sendo uma ordinária e outra extraordinária, conforme documentação disponibilizada
no Sistema Empresas.Net.

Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral
informados e, ainda, em atender à regulamentação aplicável e as melhores práticas de governança
corporativa, nos termos da legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2018.

LIGHT S.A.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Atypical Stock Movement

LIGHT S.A. ("Company"), a publicly-held company with registered office in the state of Rio de Janeiro,
city of Rio de Janeiro, at Avenida Marechal Floriano, 168, part, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080002, registered in the CNPJ/MF under 03.378.521/0001-75, herein represented by its Investor Relations
Officer, hereby voluntarily clarifies to its investors and to the market in general that:

The Company is not aware of any material act or fact that may justify the fluctuations registered with its
shares during the course of the day, as well as that it must be disclosed to the market, in accordance with
applicable regulations, especially CVM Instruction nº 358/02, as amended, with the exception of recent
events related to publicly-held companies, such as the disclosure of the results for the year ended
December 31, 2017, and the convening of two general meetings, one ordinary and one extraordinary,
according to documentation available in the Empresas.Net system.

Finally, the Company reiterates its commitment to keep its shareholders and the market in general
informed, as well as to comply with applicable regulations and best corporate governance practices, in
accordance with current legislation.

Rio de Janeiro, March 28, 2018.

LIGHT S.A.
Luis Fernando Paroli
CEO, Chief Business Development and IR Officer

