LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Mapa sintético das instruções de voto enviado pelo escriturador

A Light S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada
(“ICVM 481/09”) vem, pela presente, nesta data, divulgar o mapa sintético das instruções de
voto proferidas via boletim de voto à distância por seus acionistas, enviado pelo escriturador,
referente às matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada em 29 de abril de 2019. As informações do mapa sintético encontram-se na planilha
anexa.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019.

Light S.A.
Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

AGE Mapa Sintético Escriturador (data base: 23/04/2019)
Deliberação

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

1. Reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, com objetivo de: (i) fixar o número
de membros do Conselho de Administração nos termos da Proposta da Administração; e (ii)
extinguir os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração.

ON

12.650.963

-

57.700

2. Destituir os atuais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração.

ON

12.650.963

-

57.700

3. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?

ON

-

506.303

12.202.360

Ricardo Reisen de Pinho - Indicação minoritário

ON

12.519.563

131.400

57.700

Raphael Manhães Martins - Indicação minoritário

ON

12.650.963

-

57.700

Rodrigo de Mesquita Pereira - Indicação minoritários

ON

12.650.963

-

57.700

5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto
múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]

ON

593.540

-

12.115.123

4. Indicação de candidatos ao conselho de administração:

6. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída:
Ricardo Reisen de Pinho - Indicação minoritário

VOTOS

474.783

-

-

Raphael Manhães Martins - Indicação minoritário

VOTOS

652.833

-

-

Rodrigo de Mesquita Pereira - Indicação minoritários

VOTOS

652.833

-

-

ON

-

549.303

12.159.360

1.841.379

5.271.657

7. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos
termos do artigo 141, parágrafo 4º, inciso I, da Lei nº 6.404 de 1976?

8. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto:
Rodrigo de Mesquita Pereira - Indicação minoritários

ON

43.000

