LIGHT S.A.
CNPJ nº 03.378.521/0001-75
NIRE nº 33.300.263.16-1
CAPITAL ABERTO
Comunicado ao Mercado
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
nesta data recebeu correspondência do Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações
Investimento no Exterior - BDR Nível 1, registrado no CNPJ/ME sob o número 10.643.191/0001-63
(“Fundo”), informando que passou a deter 30.920.600 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de 10,17% do seu capital social.
Conforme a correspondência enviada pelo Fundo, sua participação acionária detida tem por objetivo
o investimento na Companhia sem a intenção de alterar a sua composição de controle ou estrutura
administrativa e não visa atingir nenhum percentual de posição acionária em particular.
Adicionalmente, o Fundo informou que não possui outros valores mobiliários diretamente
referenciados em ações da Companhia e que não foram celebrados contratos regulando o exercício
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020.

Ana Marta Horta Veloso
Diretora Presidente e de Relações com Investidores
LIGHT S.A.

LIGHT S.A.
Corporate Taxpayer ID 03.378.521/0001-75
NIRE 33.300.263.16-1
PUBLICLY-HELD COMPANY
Notice to the Market
Light S.A. (“Light” or “Company”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), in compliance with the provisions set forth on CVM
Instruction 358/02, as amended, discloses to its shareholders and market in general that on the date hereof received
a letter from Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Level 1,
registered under the Corporate Taxpayer ID # 10.643.191/0001-63 (“Fund”), informing that now holds a total of
30,920,600 common shares issued by the Company, representing 10.17% of Company’s capital stock.
According to the letter sent by the Fund, the purpose of its equity stake is to invest in the Company without the intention
of changing control or administrative structure and is not aimed to achieve any particular shareholding position.
In addition, the Fund reported that it has no other securities directly referenced in Company’s shares and that has not
entered into any contract regulating the voting or the purchase and sale of securities issued by the Company.
Rio de Janeiro, January 27, 2020.

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

