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NIRE nº 33.300.263.16-1
CAPITAL ABERTO
AVISO AOS ACIONISTAS
A Light S.A. (“Companhia”), em cumprimento à Instrução CVM 358/02, vem a público informar que
efetuará o pagamento dos dividendos deliberados na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 27 de
abril de 2018, no valor 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) que representam R$ 0,144666641
por ação, no dia 30 de maio de 2018.
Farão jus ao recebimento do valor correspondente, todos os detentores de ações da Companhia no
fechamento da data base de 27 de abril de 2018, sendo que as transferências de ações a partir de
28 de abril de 2018 passaram a ser efetuadas ex-dividendos.
Com relação ao pagamento: (a) os acionistas que estiverem com cadastro atualizado junto ao Banco
Bradesco S.A. terão os valores dos dividendos disponíveis, sem atualização monetária, em seus
domicílios bancários, tais como fornecidos à instituição depositária; (b) os acionistas usuários das
custódias fiduciárias terão seus proventos creditados conforme procedimentos adotados pelas
Bolsas de Valores; (c) os acionistas que mantiverem suas ações em custódia na CBLC serão pagos
por meio das respectivas corretoras depositantes; e (d) os acionistas que não estiverem com
cadastro atualizado deverão comparecer a uma das agências do Banco Bradesco S.A. para
regularizar seus cadastros, e receber o valor a que fizerem jus.
De acordo com o parágrafo 6º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, os dividendos não
reclamados dentro de 3 (três) anos, a contar da data de início do pagamento, serão revertidos a favor
da Companhia.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores
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PUBLICLY-HELD COMPANY
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Light S.A. (“Company”), pursuant to CVM Instruction 358/02, hereby informs that the payment date for
the dividends approved in the Annual Shareholders’ Meeting held on April 27, 2018, in the 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), that represents R$ 0.144666641 per share, will be May 30, 2018.
All holders of the Company's shares at the closing date of April 27, 2018 will be entitled to receive the
corresponding amount. The transfer of shares as from April 28, 2018 will be effected ex-dividends.
Regarding the payment: a) the shareholders whose bank details are up-to-date with Banco Bradesco
S.A., the depositary institution, will receive dividends without monetary adjustment, at their respective
bank accounts informed to the institution; b) the dividends for shareholders using custody services will
be credited in accordance with the procedures adopted by the stock exchanges; c) the shareholders,
whose shares are held in custody with CBLC, will be paid through their respective brokers; and d) the
shareholders whose bank account details available with Banco Bradesco S.A. are outdated should
visit one of the bank’s branches to receive the amount due to them.
Pursuant to paragraph 6 of Article 25 of the Company's Bylaws, dividends not claimed within three (3)
years from the date of payment shall be reverted to the Company.

Rio de Janeiro, May 28, 2018
Luis Fernando Paroli Santos
CEO, IRO & Chief Business Development Officer

