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COMUNICADO AO MERCADO

Fitch eleva ratings da Light e de suas subsidiárias

A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480/2009, vem
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a agência de classificação de risco Fitch
Ratings, através de relatório emitido em 29 de março de 2018, elevou de A-(bra) para A+(bra) os Ratings
Nacionais de Longo Prazo da Light S.A. e de suas subsidiárias - Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light
SESA”) e Light Energia S.A. - e de suas emissões de dívida sem garantia. Esse novo rating corresponde
a dois patamares acima do anterior. A perspectiva para todos é estável.
Segundo a Fitch, a elevação dos ratings se baseia na expectativa de melhora do perfil financeiro
consolidado do grupo Light, com fortalecimento da geração operacional de caixa e gradual redução da
alavancagem, decorrente da continuidade dos benefícios advindos da revisão tarifária da distribuidora de
energia Light SESA, concluída em março de 2017. Combinado a isto, a nova classificação incorpora a
visão da Fitch de que a Companhia será bem-sucedida em suas iniciativas visando equacionar suas
necessidades de rolagem de dívida de curto prazo e de fortalecimento de sua posição de liquidez.
Por fim, a Companhia informa que o relatório completo da Fitch está disponível no site de Relações com
Investidores da Light: www.light.com.br/ri.
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NOTICE TO THE MARKET
Fitch upgrades ratings of Light and its subsidiaries
Light S.A. (“Light” or “Company”), in compliance with CVM Instruction 480 of December 7, 2009, hereby
informs its shareholders and the market in general that the risk rating agency Fitch Ratings, by means of a
report issued today, upgraded to A+(bra) from A-(bra) the long-term national ratings of Light S.A. and its
subsidiaries - Light Serviços de Eletricidade SA ("Light SESA") and Light Energia SA - and their unsecured
debt issuances. This new rating is two levels above the previous one. The outlook for all is stable.
According to Fitch, the ratings increase is based on the expectation of an improvement in the consolidated
financial profile of the Light group, with a strengthening of the operating cash generation and a gradual
reduction in leverage, due to the continuity of the benefits arising from Light SESA's tariff review ocurred
March 2017.The new rating also incorporates Fitch's view that the Company will succeed in its initiatives to
address its short-term debt rollover needs and to strengthen its liquidity position.
Finally, the Company informs that Fitch Ratings’ full report is available at Light’s Investor Relations website:
www.light.com.br/ri.
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