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CAPITAL ABERTO

Comunicado ao Mercado

A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, Artigo
12, Parágrafos 1º e 4º, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em 30 de abril de 2018 recebeu correspondência na qual a acionista Tempo Capital Gestão de
Recursos LTDA (“Tempo Capital”) informa que atingiu percentual superior a 5% das ações ordinárias
de emissão da Light, passando a deter o montante de 12.791.695 ações, equivalente a 6,27% do total
de ações ordinárias da Companhia. Ato contínuo, em 2 de maio de 2018, a Tempo Capital enviou
nova correspondência informando que reduziu a sua participação acionária na Companhia, sendo
esta, atualmente, inferior a 5% do total de ações ordinárias.

Adicionalmente a Tempo Capital informa que:

(i)

Não detém bônus de subscrição, ou de direitos de subscrição de ações e de opções de
compra de ações emitidas pela Companhia;

(ii)

Não detém debêntures conversíveis em ações emitidas pela Companhia;

(iii)

Não há contratos celebrados pela Tempo Capital contendo disposições relativas a direitos
de voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia, e;

(iv)

As referidas participações têm como objetivo deter as ações em carteiras administradas
pela Tempo Capital em uma base discricionária para fins de investimentos, não havendo,
portanto, o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia. Desta forma, não existe uma quantidade específica de ações determinada a
ser atingida.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018

Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios
e Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

Light S.A. (“Light” or “Company”), pursuant to CVM Instruction Nº 358, Article 12, 1st and 4th
paragraphs, of January 3, 2002, hereby informs its shareholders and the market in general that, in
April 30, 2018, received a correspondence in which the shareholder Tempo Capital Gestão de
Recursos Ltda ("Tempo Capital") informs that it reached an equity interest higher than 5% of the
common shares issued by Light, and holds the amount of 12,791,695 shares, equivalent to 6.27% of
the Company's total common shares. On May 2, 2018, Tempo Capital sent a new correspondence
informing that it reduced its equity interest in the Company, which is currently less than 5% of the total
common shares.
Additionally, Tempo capital informs that:
(i)

It does not hold subscription bonus, subscription rights or stock options issued by the
Company;

(ii)

It does not hold debentures convertible into common shares issued by the Company;

(iii)

There are no agreements entered into by Tempo Capital containing provisions relating to
voting rights or the purchase and sale of securities issued by the Company;

(iv)

The purpose of these interests is to hold the shares in portfolios managed by Tempo
Capital on a discretionary basis for investment purposes. Therefore, there is no objective
to change the composition of the control or the Company's administrative structure. Thus,
there is not a specific quantity of shares to be achieved.

Rio de Janeiro, May 2nd, 2018
Luis Fernando Paroli Santos
CEO, IRO and Chief Business Development Officer

