LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46
NIRE Nº 33.300.106.44-8
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar ao mercado
em geral que, em 29 de março de 2018, realizou a rolagem do principal de toda a dívida
vincenda no ano de 2018 junto ao Banco do Brasil através da liquidação de 425.000
(quatrocentas e vinte e cinco mil) debêntures simples, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total de R$425.000.000,00 (quatrocentos e
vinte e cinco milhões de reais), não conversíveis em ações, em série única, nos termos da
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. As Debêntures farão jus
a juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida
de uma sobretaxa ou spread de 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e data de vencimento em 29 de março de
2021.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018.

Luís Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

TEXT_SP - 13612782v1 6802.68

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
CORPORATE TAXPAYERS’ ID (CNPJ/MF): 60.444.437/0001-46
COMPANY REGISTRY (NIRE): 33.300.106.44-8
Publicly-Held Company
MATERIAL FACT

Light Serviços de Eletricidade S.A. ("Company"), in compliance with pursuant to CVM
Instruction nº 358, dated January 3, 2002, as amended, hereby informs the market in general
that, on March 29, 2018, rolled over the principal of all debts due in 2018 contracted with Banco
do Brasil, through the liquidation of 425,000 (four hundred and twenty-five thousand) simple
debentures through the liquidation of 425,000 (four hundred and twenty-five thousand) simple
debentures, with a unitary par value of R$ 1,000.00 (one thousand reais), making up the total
amount of four hundred and twenty-five million reais (R$ 425,000,000.00), not convertible into
shares, in a single series, pursuant to CVM Instruction nº 476, of January 16, 2009, as amended.
The Debentures will be entitled to interest corresponding to the accumulated variation of 100%
(one hundred percent) of the DI Rate, plus a spread of 3.50% (350 basis points), considering
252 (two hundred and fifty-two) business days, with a maturity date on March 29, 2021.

Rio de Janeiro, March 29, 2018.

Luís Fernando Paroli Santos
CEO, IRO and Chief Business Development

TEXT_SP - 13612782v1 6802.68

