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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 Ordinária 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

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

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

ON

994.431

-

-

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

ON

994.431

-

-

3. Fixar a remuneração anual global dos Administradores da
Companhia para o exercício de 2019 nos termos da proposta da
administração.

ON

994.431

-

-

4. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art.
161 da Lei nº 6.404/76?

ON

994.431

-

-

9. Fixar o número de membros do Conselho Fiscal. Composição do
Conselho Fiscal por 3 (três) conselheiros titulares e respectivos
suplentes.

ON

375.731

-

618.700

10. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto:
Domenica Eisentein Noronha (titular) / Maurício Rocha Alves de
Carvalho (suplente)

ON

864.131

130.300

-

Sérgio Diniz (titular) / Sueli Berselli Marinho (suplente)

ON

-

130.300

864.131

11. Fixar a remuneração anual global dos membros do Conselho
Fiscal para o exercício de 2019 nos termos da proposta da
administração.

ON

994.431

-

-

