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FATO RELEVANTE
A Light S.A. (“Light”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Renova Energia S.A., empresa na qual a
Light Energia S.A., subsidiária integral da Light, participa do bloco de controle, divulgou hoje, 4 de maio
de 2018, o seguinte comunicado:

“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia” ou “Renova”), em atendimento à Instrução
CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
referência ao fato relevante divulgado em 27 de março de 2018, que seu Conselho de
Administração deliberou, em 03 de maio de 2018, pelo não aceite da proposta vinculante
recebida da Companhia Energética de Minas Gerais (“Cemig”), para aquisição de 100% das
ações de emissão da Chipley SP Participações S.A. (“Chipley”) detidas pela Renova ou de
51% das ações de emissão da Brasil PCH S.A. (“Brasil PCH) detidas pela Chipley.

A Renova informa que sua diretoria está desenvolvendo estudos aprofundados de um Novo
Plano de Reestruturação que será apresentado em breve ao seu Conselho de Administração,
objetivando equacionar sua estrutura de capital e honrar todos os compromissos assumidos
pela Companhia.

A Renova reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral devida e
oportunamente informados nos termos da legislação aplicável.”

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2018.

Luis Fernando Paroli Santos
Diretor Presidente e
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Light S.A. ("Company" or "Light"), in compliance with the provisions set forth in CVM Rule 358, of
January 3rd, 2002 as amended, informs its shareholders and the market in general that Renova Energia
S.A., company in which Light Energia S.A., closely-held and wholly-owned subsidiary of Light, is a
participant in the controlling block, released today the following Material Fact:

“Renova Energia S.A. (RNEW11) (‘Renova’), in accordance with CVM Instruction 358/2002 as
amended, hereby informs its stockholders and the market in general in reference to the material
fact disclosed on March 27, 2018, its Board of Directors decided, on May 3, 2018, to refuse the
binding proposal received from Companhia Energética de Minas Gerais ("Cemig"), for the
acquisition of 100% of the shares issued by Chipley SP Participações SA ("Chipley") held by
Renova or 51% of the shares issued by Brasil PCH SA ("Brasil PCH") owned by Chipley.

Renova informs that its Executive Board is developing a new restructuring plan to be presented
to its Board of Directors shortly, in order to balance its capital structure.

Renova ratifies its commitment to keep shareholders and the market in general duly and timely
informed in accordance with applicable legislation.”

Rio de Janeiro, May 4, 2018.

Luis Fernando Paroli Santos
CEO, IRO and Chief Business Development Officer

