LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.300.263.16-1
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS DIVIDENDOS POR AÇÃO
A Light S.A. (“Companhia” ou “Light”) (B3: LIGT3), comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que está retificando o valor dos dividendos por ação informado na ata da Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”), que aprovou a distribuição de dividendos relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R$ 29.502.455,38 (vinte e nove
milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).
Desta forma, tendo em vista que em 27 de abril de 2018 havia 203.934.060 (duzentas e três
milhões, novecentas e trinta e quatro mil e sessenta) ações da Companhia em circulação, o
valor correto dos dividendos por ação é de R$ 0,144666641 e não de R$ 0,144669311,
conforme constou em ata.
A Companhia ressalta, ainda, que conforme aprovado em AGO, os dividendos serão pagos até
o dia 31 de dezembro de 2018 tendo como base a posição acionária de 27 de abril de 2018.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a área de Relações com Investidores
da Companhia:
Telefone: (21) 2211-2814
E-mail: ri@light.com.br
A Companhia reitera seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral
informados e, ainda, em atender à regulamentação aplicável e às melhores práticas de
governança corporativa, nos termos da legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2018.
Light S.A.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

LIGHT S.A.
CNPJ Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.300.263.16-1
Publicly-Held Company
NOTICE TO SHAREHOLDERS
RECTIFICATION OF THE VALUE OF DIVIDENDS PER SHARE

Light S.A. ("Company" or "Light") (B3: LIGT3) hereby informs its shareholders and the market
in general that it is rectifying the amount of dividends per share informed in the minutes of the
Ordinary General Meeting that approved the distribution of dividends for the fiscal year ended
on December 31, 2017, in the total amount of R$ 29,502,455.38 (twenty-nine million, five
hundred and two thousand, four hundred and fifty-five reais and thirty-eight cents).
Considering that on April 27, 2018 there were 203,934,060 (two hundred and three million, nine
hundred and thirty-four thousand and sixty) Company’s outstanding shares, the correct amount
of dividends per share is R$ 0.144666641 instead of R$ 0.144669311, as recorded in the
minutes.
As approved at the Ordinary General Meeting, dividends will be paid until December 31, 2018
based on the shareholding position of April 27, 2018.
For further information, please contact the Company's Investor Relations department:
Phone: (21) 2211-2814
E-mail: ri@light.com.br
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, May 8, 2018.

Light S.A.
Luis Fernando Paroli Santos
CEO and IRO and Chief Business Development

