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FATO RELEVANTE
A LIGHT S.A. (LIGT3) (“Companhia” ou “Light”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral não
estar mais avaliando a possibilidade de realizar uma captação de recursos por meio de oferta pública de
ações de sua emissão (“Oferta”), ancorada por fundos de investimento liderados por GP Investments, Ltd.,
conforme havia divulgado no Fato Relevante de 16 de agosto de 2018, tendo em vista que, em reunião
realizada no dia 26 de novembro de 2018, os acionistas integrantes do bloco de controle da Light –
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, RME-Rio Minas Energia Participações S.A. e Luce
Empreendimentos e Participações S.A. – consideraram que os termos e condições propostos para
ancoragem não atendem aos interesses da Companhia e seus stakeholders, tendo presente, dentre
outros, as atuais condições de mercado.
A Light continuará a monitorar as oportunidades de mercado para otimizar sua estrutura de capital e
manterá́ seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais novas oportunidades,
respeitadas as disposições legais e normas da CVM aplicáveis.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018.
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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 no longer evaluating the possibility of raising funds by
means of a public offering of shares issued by the Company (“Offering”), anchored by investment funds led
by GP Investments, Ltd., as disclosed in the Material Fact dated August 16, 2018, given that, in a previous
meeting held on November 26, 2018, the shareholders of its block of control – Companhia Energética de
Minas Gerais - Cemig, RME-Rio Minas Energia Participações S.A. e Luce Empreendimentos e
Participações S.A. – understood that the terms and conditions proposed for the anchoring were not in the
interest of the Company and its stakeholders, amongst other factors, the current market conditions.

Light will continue to monitor market opportunities to optimize its capital structure and will keep its
shareholders and the market in general informed of new opportunities, subject to the provisions of the
applicable legislation and CVM rules.

Rio de Janeiro, November 27, 2018.

LIGHT S.A.
Luís Fernando Paroli Santos
Chief Executive Officer and
Chief Business Development and Investor Relations Officer

