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COMUNICADO AO MERCADO
(ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA DIVULGADA NA MÍDIA)

A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”) vem, por meio do presente, apresentar esclarecimentos em
atendimento ao Ofício nº 130/2019/CVM/SEP/GEA-1, encaminhado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) em 16 de abril de 2019, e abaixo transcrito (“Ofício”):
“ Reporto-me à notícia intitulada “Ana Veloso deve voltar ao comando da Light”, publicada em
16.04.2019, no Jornal Valor Econômico, sobre convite Ana Marta Veloso a voltar integrar a
administração da Light S.A., que indicaria a intenção de desinvestimento da Cemig, e teria
causado o aumento dos preços das ações de emissão da companhia da Light S.A.
A esse respeito, solicito esclarecimentos sobre a veracidade da notícia, e, se confirmada,
sobre os motivos pelos quais o referido fato não foi divulgado ao mercado”.

Em resposta ao referido Ofício, a Light esclarece que qualquer alteração da sua Diretoria requer
deliberação por seu Conselho de Administração, devidamente acompanhada das divulgações previstas
na regulamentação em vigor. No entanto, até o momento, não é de conhecimento da Companhia, bem
como não há, qualquer indicação sobre a alteração da atual Diretoria.
Adicionalmente, a Companhia salienta que a Cemig já demonstrou publicamente intenção de
desinvestimento na Light, conforme divulgado em Fato Relevante de 07 de julho de 2017.
Reiteramos que a Light busca manter seus acionistas e o mercado em geral devida e oportunamente
informados, adotando as melhores práticas de governança e regras de transparência, nos termos da
regulamentação e legislação aplicáveis.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2019.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
(CLARIFICATIONS RELATED TO THE NEWS RELEASED IN THE MEDIA)

Light S.A. (“Light” or “Company”) hereby submits clarifications in accordance to Official Letter nº
130/2019/CVM/SEP/GEA-1 sent by Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) on April 16, 2019,
transcribed below:
"I refer to the article entitled “Ana Veloso may return at the helm of Light " published on April 16,
2019, in the newspaper Valor Econômico about Ana Marta Veloso's invitation to reintegrate the
management of Light S.A., which in turn would indicate the intention of divestment by Cemig,
and would have caused the rise of share prices issued by the Company.
In this regard, I request a clarification about the veracity of the news, and, if confirmed, an
explanation of why such fact has not been released to the market".

In response to the abovementioned Official Letter, Light explains that any change in its Board of Officers
requires deliberation by its Board of Directors, properly accompanied by the disclosures provided by the
regulation in force. As for now, it’s not the Company's knowledge, nor there is, any indication to change
the Board of Officers in exercise.
In addition, the Company clarifies that Cemig has already publicly demonstrated intention to sell its stake
in Light, as per its relevant fact disclosed on July 07, 2017.
Light will keep its shareholders and the market in general duly and timely informed, adopting the best
practices of governance and transparency standards, under the terms of the applicable legislation and
regulation.

Rio de Janeiro, April 17, 2019.
Luis Fernando Paroli
CEO, Chief Business Development and IR Officer

