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Comunicado ao Mercado
Light incluída no ISE pelo 12º ano consecutivo

A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”) (B3: LIGT3), vem a público comunicar que, pelo 12º ano
consecutivo, foi selecionada para integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que terá
vigência de 07/01/2019 a 03/01/2020.
O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na B3 sob
o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça
social e governança corporativa. A nova carteira do índice está composta por 30 empresas, que juntas
totalizam R$ 1,73 trilhão em valor de mercado. Esse valor corresponde a 48,66% do total do valor das
companhias com ações negociadas na B3.
O compromisso com a sustentabilidade está inserido na estratégia da Companhia e é acompanhado
segundo as melhores práticas de governança corporativa, com transparência, prestação de contas,
equidade e diálogo constante com nossos stakeholders.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018.

Light S.A.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Novos Negócios e de Relações com Investidores
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Light has been included in the ISE for the 12th consecutive year

Light S.A. (B3: LIGT3) (“Company”), hereby announces that it has been included in the
Corporate Sustainability Index (ISE) for the twelfth consecutive year, for the period of January 7,
2019 to January 3, 2020.

The ISE is a tool for comparative analysis of the performance of the companies listed on
B3 from the standpoint of corporate sustainability, based on economic efficiency, environmental
equilibrium, social justice and corporate governance. The new portfolio comprises 30 companies
with a joint market cap of R$ 1.73 trillion. This value corresponds to 48.66% of the total
companies’ value traded on the B3.

Commitment to sustainability is part of the Company’s Strategy, relying on the best
corporate governance practices, with transparency, accounting, fairness and a constant dialogue
with our stakeholders.

Rio de Janeiro, November 29, 2018.

Luis Fernando Paroli Santos
CEO, IRO and Chief Business Development

