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CAPITAL ABERTO
Fato Relevante
A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM 358/02, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que a Renova Energia S.A., investida indireta da Companhia, divulgou o seguinte fato relevante:
“A Renova Energia S.A. (RNEW3; RNEW4; RNEW11) (“Renova” ou “Companhia”), em atendimento
à Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, em referência aos Fatos Relevantes divulgados nos
dias 9 de abril 2019 e 4 de junho de 2019, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que a operação para alienação do Complexo Eólico Alto Sertão III (“ASIII”) e determinados projetos
em desenvolvimento à AES Tietê S.A. foi encerrada, pois as partes não chegaram a um acordo em
relação às condições comerciais da operação.
A Companhia esclarece ainda que continua em negociação com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para prorrogação, até 15 de janeiro de 2020, do
empréstimo ponte destinado à execução das obras do ASIII, que vence em 15 de outubro de 2019.
A Companhia reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral devida e
oportunamente informados nos termos da legislação aplicável.”
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019

Ana Marta Horta Veloso
Diretora Presidente e de Relações com Investidores
LIGHT S.A.
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Material Fact
Light S.A. (“Light” or “Company”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), in accordance with the provisions set
forth in CVM Instruction 358/02, as amended, discloses to its shareholders and the market in general
that Renova Energia S.A., an indirect affiliate of the Company, released the following Material Fact:
“Renova Energia S.A. (RNEW3; RNEW4; RNEW11) ("Company"), in accordance with the provisions
set forth in CVM Instruction 358/2002, as amended, in reference to the material facts released on April
9, 2019 and on June 4, 2019, informs its shareholders and the market in general that the sale’s
transaction of Alto Sertão III Wind Complex (“ASIII”) and certain projects under development to AES
Tietê S.A. has been terminated, as the parties have not reached an agreement in relation to the
business conditions of the transaction.
The Company further clarifies that it is still in negotiations with Brazil’s National Economic and Social
Development Bank (BNDES) to extend, until January 15, 2020, the bridge loan for the execution of
ASIII, which is due on October 15, 2019.
The Company reiterates its commitment to keep its shareholders and the market in general informed
in accordance with applicable legislation.”
Rio de Janeiro, October 10, 2019

Ana Marta Horta Veloso
CEO and Investor Relations Officer
LIGHT S.A.

