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COMUNICADO AO MERCADO

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 Moody’s
Ratings, através de relatório publicado nesta data, elevou de Baa1 para A3 e de B1 para Ba3 os Ratings
de Longo Prazo de Escala Nacional e Global, respectivamente, da Light S.A. e de suas subsidiárias - Light
Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”) e Light Energia S.A. A perspectiva de todos os ratings é
estável.
Segundo a Moody’s, a elevação dos ratings se baseia na expectativa de continuidade da melhoria da
geração de caixa do grupo Light. Isso se deve principalmente em razão do fortalecimento dos indicadores
de qualidade operacionais, do controle de custos e dos benefícios advindos da revisão tarifária da
distribuidora de energia Light SESA, concluída em março de 2017. Combinado a isto, a nova classificação
incorpora a visão da Moody’s de que a Companhia manterá o fortalecimento da sua posição de liquidez
dado o sucesso das últimas captações no mercado nacional e internacional.
Por fim, a Companhia informa que o relatório completo da Moody’s está disponível no site de Relações
com Investidores da Light: www.light.com.br/ri.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2018.
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NOTICE TO THE MARKET
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 Moody’s Ratings, by means
of a report issued today, upgraded from Baa1 to A3 and from B1 to Ba3 the National and Global,
respectively, Long-Term Ratings of Light S.A. and its subsidiaries - Light Serviços de Eletricidade S.A.
("Light SESA") and Light Energia S.A. The outlook for all is stable.
According to Moody’s, the ratings increase is based on the expectation of the continuity of the Light Group
cash generation improvement. This is mainly due to the strengthening of the operational quality indicators,
cost control and benefits from the Light SESA tariff review completed in March 2017. Beyond that, the new
ratings incorporates the Moody's view that the Company will maintain the strengthening of its liquidity
position given the success of the latest emission in national and international markets.
Finally, the Company informs that Moody’s Ratings full report is available at Light’s Investor Relations
website: www.light.com.br/ri.

Rio de Janeiro, September 4, 2018
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