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Comunicado ao Mercado
Light SESA adquire 449 MWmédios no Leilão A-6

A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no 30º Leilão de
Energia Nova A-6, realizado hoje pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), sua
controlada Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”) adquiriu energia no montante total de
449 MWmédios, com início de fornecimento em janeiro de 2025 e vigência de até 30 anos, ao preço
médio de R$176,09/MWh.
Essa energia irá substituir contratos atualmente em vigor que possuem vencimento em dezembro de
2024 e preço médio atualizado pela inflação de cerca de R$280,00/MWh, representando assim uma
redução de aproximadamente 38%.
O menor custo de aquisição de energia beneficia os planos de combate a perdas e de redução da
inadimplência, além de diminuir a pressão sobre o caixa da Companhia.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2019
Ana Marta Horta Veloso
Diretora Presidente e de Relações com Investidores
LIGHT S.A.
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Notice to the Market
Light SESA acquired 449 MWaverage at Auction A-6

Light S.A. (“Light” or “Company”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), in compliance with the provisions set
forth in CVM Instruction 358/02, informs its shareholders and the market in general that, at the 30 th
New Energy Auction A-6, held today by the Brazil’s Board of Commercialization of Electric Energy
(CCEE), its subsidiary Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”) acquired energy in the total
amount of 449 MWaverage, starting supply in January 2025 and effective for up to 30 years, at an
average price of R$176.09/MWh.
This energy will replace contracts currently in place maturing in December 2024 with an inflation
adjusted average price of approximately R$280.00/MWh, representing a reduction around 38%.
The lower cost of energy acquisition benefits the plans of loss combat and default reduction, as well
as decreasing the pressure on the Company’s cash flow.
Rio de Janeiro, October 18, 2019
Ana Marta Horta Veloso
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
LIGHT S.A.

