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FATO RELEVANTE
A Light S.A. (“Light”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Renova Energia S.A., empresa na qual a
Light Energia S.A., subsidiária integral da Light, participa do bloco de controle, divulgou hoje, dia 4 de
dezembro de 2018, o seguinte fato relevante:

“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu da AES
Tietê Energia S.A. (“AES”) uma proposta vinculante (“Proposta”) para aquisição da totalidade da
participação acionária representativa do capital social das sociedades de propósito específico que
compõem o Complexo Eólico Alto Sertão III, bem como de, aproximadamente, 1,1 GW em
determinados projetos eólicos em desenvolvimento (“Potencial Transação”).
Essa Potencial Transação está sujeita à negociação dos documentos definitivos e à obtenção
das aprovações necessárias para a sua conclusão.
A Administração da Companhia ainda não apreciou a Proposta e, alternativamente, vem
estudando outras possibilidades para equacionar a estrutura de capital da Companhia.
A Renova reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral devida e
oportunamente informados nos termos da legislação aplicável”.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Light S.A. ("Company" or "Light"), in compliance with the provisions set forth in CVM Rule 358, of
January 3 rd, 2002 as amended, informs its shareholders and the market in general that Renova
Energia S.A., company in which Light Energia S.A., closely-held and wholly-owned subsidiary of Light,
is a participant in the controlling block, released today, December 4th, 2018, the following Material Fact:

“Renova Energia SA (RNEW11) ("Company"), in compliance with CVM Instruction 358/2002,
as amended, informs its shareholders and the market in general that it has received from AES Tietê
Energia SA ("AES") a binding proposal ("Proposal") for the acquisition of the entire stake of “Complexo
Eólico Alto Sertão III”, as well approximately 1.1 GW in certain wind projects under development
("Potential Transactions").
This Potential Transaction is subject to the final documents negotiation and also the necessary
approvals for its conclusion.
The Company's Management informs that has not appreciated the Proposal and, alternatively,
continues to study other possibilities to address the Company's capital structure.
The Company reiterates its commitment to maintain the shareholders and the market in general
informed.”

Rio de Janeiro, December 4, 2018.

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

