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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, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que sua subsidiária Light Energia S.A. celebrou, em 13 de outubro de 2019, um Contrato
de Compra e Venda e Outras Avenças, por meio do qual vendeu a totalidade de suas ações
na Renova Energia S.A. (“Renova”), sendo 7.163.074 ações ordinárias e 98 ações
preferenciais, equivalentes a 17,17% do capital social dessa companhia (“Ações Objeto”),
pelo valor de R$1,00, ao CG I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(“CG”) (“Transação”).
O fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições
precedentes, em especial, as notificações à BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
quanto ao direito de tag along total e direto e à Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig
GT”) quanto ao direito de preferência e de venda conjunta.
Cabe mencionar que, uma vez realizadas as notificações, o fechamento da Transação
poderá ser consumado, tendo a CG se comprometido a vender parte das Ações Objeto à
Cemig GT, caso essa última exerça o seu direito de preferência.
Adicionalmente, a subsidiária da Companhia, Lightcom Comercializadora de Energia S.A.,
celebrou um Termo de Cessão por meio do qual cedeu todos os créditos detidos em face
da Renova à CG.
As operações acima descritas estão em linha com a estratégia de desinvestimento de
ativos non-core e, assim, seguir com foco na geração de valor aos seus acionistas pela
melhoria operacional no seu ativo de distribuição.
Esse Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento
ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores
mobiliários das sociedades citadas.
Rio de Janeiro, 14 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 compliance with the
provisions set forth in CVM Rule No. 358, informs its shareholders and the market in general
that its subsidiary Light Energia S.A. entered into, on October 13, 2019, a Share Purchase
Agreement and Other Covenants, whereby it sold all of the shares held on Renova Energia
S.A.’s (“Renova”) capital stock, of which 7,163,074 are common shares and 98 are
preferred shares, representing 17.17% of Renova’s outstanding capital stock (the “Shares”),
for the amount of R$ 1.00 to CG I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(“CG”) (“Transaction”).
The closing of the Transaction is subject to the fulfillment of certain conditions precedent,
especially, notices to BNDES Participações S.A. – BNDESPAR regarding its full and direct
tag along right and to Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT”) regarding its
preemptive right and tag along right.
It is worth mentioning that, once the notices are made, the completion of the Transaction
may be carried out, having CG undertaken the obligation to sell part of the Shares to Cemig
GT, in case it decides to exercise its preemptive right.
In addition, the Company’s subsidiary, Lightcom Comercializadora de Energia S.A., entered
into the Instrument of Assignment by means of which it assigned all of the credits held
against Renova to CG.
The operations described above are in line with the strategy of divesting from non-core
assets and, thus, move forward focusing on the generation of value for its shareholders
through operational improvement in its distribution asset.
This Material Fact has informative purpose only and must not, under any circumstances, be
interpreted as, nor constitute, a recommendation of investment or an offer for sale, or a
solicitation or an offer to buy any class of securities of the companies mentioned herein.
Rio de Janeiro, October 14, 2019

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

