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COMUNICADO AO MERCADO
S&P eleva rating de longo prazo da Light SESA
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 Standard & Poor’s (“S&P”), através de relatório emitido em 27 de abril
de 2018, elevou de brA para brA+ o rating de crédito corporativo de longo prazo da Light
Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”), com perspectiva estável.
Segundo a S&P, a elevação do rating de longo prazo da Light SESA se deve às recentes
iniciativas da Light para refinanciar suas dívidas, fortalecendo sua posição de liquidez e
melhorando sua estrutura de capital ao alongar o prazo médio de suas dívidas, tal como a
recente captação de US$ 600 milhões em Notes Units (“Bond”) que vencem em 2023, que
diminuirá significativamente a pressão de vencimentos de dívidas da Light até 2019,
proporcionando, assim, um maior conforto com relação às suas fontes e usos de recursos.
Por fim, a Companhia informa que o relatório completo da S&P está disponível no site de
Relações com Investidores da Light: www.light.com.br/ri.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios
e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
S&P upgrades Light SESA’s rating
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
Standard & Poor’s (“S&P”), by the report released on April 27, upgraded from brA to brA+ the
long-term corporate credit rating of Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”), with
stable outlook.
According to S&P, the Light SESA long-term rating increase is due to the Light recent initiatives
to refinance its debt, strengthening its liquidity position, improving the capital structure and
increasing its maturity, as the issuance of Notes Units (Bond) of US$ 600 million due 2023,
which will significantly reduce Light’s debt exposure until 2019.
Finally, the Company informs that Standard & Poor’s full report is available at Light’s Investor
Relations website: www.light.com.br/ri.
Rio de Janeiro, May 3, 2018.

Luis Fernando Paroli Santos
CEO, IRO & Chief Business Development Officer

