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FATO RELEVANTE
A Light S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem, por meio do presente, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que está
avaliando a possibilidade de realizar uma captação de recursos por meio de uma oferta pública de ações ordinárias
de sua emissão (“Oferta”), e, como um ato preliminar e preparatório para referida potencial Oferta, celebrou um
memorando de entendimentos não vinculante (“Memorando”) visando a ancoragem de parte de tal potencial
Oferta por fundos de investimento liderados por GP Investments, Ltd. (“Investidores”).
Tal Memorando é um documento preliminar e não vinculante, que apenas estabelece termos e condições
indicativos caso a Oferta venha a ser de fato perseguida. Entretanto, a Companhia ressalta que a efetiva realização
da Oferta e da ancoragem proposta pelos Investidores estão sujeitas a diversos fatores e condições, dentre os
quais, às condições de mercado, não havendo, nesse momento, qualquer tipo de garantia de que ela venha a se
efetivar ou em que termos e condições. Não há, nesta data, qualquer conclusão definitiva quanto à realização da
Oferta, bem como quanto à sua estrutura e volume. Qualquer futura oferta de ações será conduzida em
conformidade às regulamentações e legislação aplicáveis.
A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito da
potencial Oferta e da potencial transação proposta pelos Investidores, respeitadas as restrições constantes das
normas da CVM e demais legislação aplicável.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2018.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente, Diretor de Desenvolvimento de Negócios
e de Relações com Investidores
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Material Fact
Light S.A. (“Company”), under the terms of Instruction No. 358, dated as of January 3, 2002 of the Brazilian
Securities Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários - “CVM”), as amended, hereby informs its
shareholders and the market in general that it is evaluating the possibility of raising funds through a public offering
of common shares issued by the Company (“Offering”), and, as a preliminary and preparatory act for the potential
Offering, signed a non-binding memorandum of understanding (“Memorandum”) aiming to anchor a portion of
such potential Offering by investment funds led by GP Investments, Ltd. (“Investors”).
The Memorandum is a preliminary and non-binding document, which only establishes indicative terms and
conditions in case the Offering, in fact, occurs. However, the Company emphasizes that the effective pursuit of
the Offering and the proposed anchoring by the Investors are subject to several factors and conditions, amongst
others, market conditions, and there is no guarantee that neither will occur or under which terms and condition.
As of this date, there is no definitive guarantee as to the performance of the Offering, as well as its structure and
volume. Any future offering of shares will be conducted in accordance with the applicable regulations and
legislation.
The Company will keep the Market informed of any development or deliberations regarding the potential Offering
and the potential transaction proposed by the Investors, with due regard to the restrictions contained in CVM
rules and other applicable legislation.
Rio de Janeiro, August 16th, 2018.
Luis Fernando Paroli Santos
CEO, Investor Relations Officer

