LIGHT S.A.
CNPJ nº 03.378.521/0001-75
NIRE nº 33.300.263.16-1
CAPITAL ABERTO
AVISO AOS ACIONISTAS
A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”), companhia aberta com ações negociadas em
bolsa de valores, comunica à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) e aos seus acionistas, bem como ao mercado em geral, nos termos das
orientações constantes do Ofício-Circular/CVM/SEP/N.º3/2019, que disponibilizou em 12 de
abril de 2019 novas versões dos Boletins de Voto à Distância referentes à assembleia geral
extraordinária e à assembleia geral ordinária convocadas para o dia 29 de abril de 2019,
pelas seguintes razões:


Assembleia Geral Ordinária: (i) foram excluídas as deliberações 5, 6, 7 e 8 e incluídas
as deliberações 9, 10 e 11, de forma a manter a sequência estipulada na ordem do
dia; (ii) foi incluído o número de membros do Conselho Fiscal conforme Proposta da
Administração e; (iii) foram consolidadas em uma única deliberação as indicações
dos acionistas minoritários para eleição do conselho fiscal em separado.



Assembleia Geral Extraordinária: alteração no item “orientações de preenchimento”,
onde se lê, “até 23 de abril de 2018”, leia-se “até 23 de abril de 2019”.

Em razão das alterações acima descritas, a Light esclarece que:

(i)

os votos já conferidos às demais deliberações que constavam nos Boletins de
Voto serão considerados válidos, exceto se o acionista encaminhar nova
instrução de voto;

(ii)

os acionistas que já tenham encaminhado instrução de voto e desejem
reapresentá-la, poderão fazê-la até sete dias antes da data prevista para a
realização das assembleias, ou seja, até 23 de abril de 2019, inclusive; e
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(iii)

no caso (ii) acima, de forma a evitar que sua instrução de voto possa ser
considerada conflitante, é recomendável que o acionista encaminhe sua nova
instrução para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.

Em razão do exposto, a Companhia informa que os Boletins de Voto, devidamente
atualizados, encontram-se disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e no site de Relações com Investidores da Light
(www.light.com.br/ri).

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.
Luís Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores
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LIGHT S.A.
Corporate Taxpayers’ ID (CNPJ/MF): 03.378.521/0001-75
Company Registry (NIRE): 33.300.263.16-1
PUBLICLY-HELD COMPANY
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Light S.A. (“Light” or “Company”), a publicly-held company with shares traded in stock
exchange, informs the Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários –
CVM), B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) and its shareholders, as well as the market,
pursuant to the instructions set forth in Circular Letter (Ofício-Circular) CVM/SEP/No. 3/2019,
that, on April 12, 2019, it made available new versions of the Distance Voting Ballots in regard
to the extraordinary and annual shareholders’ meetings to be held on April 29, 2019, for the
following reasons:


Annual general meeting: (i) deliberations 5, 6, 7 and 8 have been excluded and
deliberations 9, 10 and 11 have been included so as to maintain the sequence
stipulated in the order of the day; (ii) the number of the members of the Fiscal Council
has been added consistent with the Management Proposal; (iii) the indications of the
minority shareholders for the election of the Fiscal Council have been consolidated
into a single deliberation



Extraordinary general meeting: change in the item “Guidance for filling”, from "until
April 23, 2018" to "until April 23, 2019".

Accordingly, Light clarifies that:

(i)

the votes already cast regarding the other resolutions included in the Voting
Ballots will be deemed valid, except in the event the shareholders submit new
voting instructions;

(ii)

shareholders who have already submitted their voting instructions and wish to
resubmit them, may do so within seven days before the date scheduled for the
meetings, i.e., until April 23, 2019, including; and
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(iii)

in the event of item (ii) above, in order to prevent voting instructions from being
deemed conflicting, we recommend shareholders to submit their new voting
instructions to the same service provider previously used.

As a result of the foregoing, the Company informs that the Voting Ballots, duly updated, are
available for consultation at the website of the Brazilian Securities Commission (Comissão
de Valores Mobiliários) (www.cvm.gov.br) and at Light’s Investors’ Relations website
(www.light.com.br/ri).

Rio de Janeiro, April 12, 2019.
Luís Fernando Paroli Santos
Chief Executive Officer and
Chief Business Development and Investor Relations Officer
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