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FATO RELEVANTE

A Light S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada e em complemento ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 20 de
março de 2018, vem informar ao mercado em geral, que concluiu, nesta data, a operação de alienação
da totalidade das ações detidas pela Companhia no capital social da Light Esco - Prestação de Serviços
S.A., sua subsidiária integral, à Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Ecogen”).
A operação foi concluída com o pagamento pela Ecogen de R$ 43.377.000,00 (quarenta e três milhões
e trezentos e setenta e sete mil reais) à Companhia, já descontados os saldos da dívida, após o
cumprimento de todas as condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações,
incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, sendo certo que em
até 60 (sessenta) dias será preparado balanço final considerando a presente data como data base,
oportunidade na qual eventual diferença de preço poderá ser apurada e ajustada entre as partes.
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral oportuna e
tempestivamente informados, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.

Rio de Janeiro, 4 de outubro 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 concluded today the sale of all shares
held by the Company in Light Esco - Prestação de Serviços S.A., its wholly-owned subsidiary, to Ecogen
Brasil Soluções Energéticas S.A. ("Ecogen").
After full completion of the Share Purchase and Sale Agreement precedent conditions, including the
approval of the Brazilian Administrative Council for Economic Defense (CADE), the transaction was
concluded with the payment of R$ 43,377,000.00 (forty-three million and three hundred and seventyseven thousand reais) by Ecogen, after deducting the debt balances. As a consequence of the conclusion
of the balance for this operation, any adjustments in the price may still occur within a period of up to
60 (sixty) days.
The Company reiterates its commitment to keep its shareholders and the market in general informed,
in accordance with applicable laws and regulations.

Rio de Janeiro, October 4th, 2018.
Luis Fernando Paroli Santos
CEO, Chief Business Development and Investor Relations Officer

