GP INVESTMENTS, LTD.
FATO RELEVANTE

GP INVESTMENTS, LTD., com sede em 129 Front Street, Penthouse, Hamilton
HM 12, Bermudas (“GP Investments”), cujas ações Classe A são negociadas na B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), anuncia que,
na presente data, a Light S.A. divulgou o seguinte Fato Relevante:
“A Light S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de
3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem, por meio do presente, informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que está avaliando a possibilidade de realizar uma
captação de recursos por meio de uma oferta pública de ações ordinárias de sua emissão
(“Oferta”), e, como um ato preliminar e preparatório para referida potencial Oferta,
celebrou um memorando de entendimentos não vinculante (“Memorando”) visando a
ancoragem de parte de tal potencial Oferta por fundos de investimento liderados por GP
Investments, Ltd. (“Investidores”).
Tal Memorando é um documento preliminar e não vinculante, que apenas estabelece
termos e condições indicativos caso a Oferta venha a ser de fato perseguida. Entretanto,
a Companhia ressalta que a efetiva realização da Oferta e da ancoragem proposta pelos
Investidores estão sujeitas a diversos fatores e condições, dentre os quais, às condições
de mercado, não havendo, nesse momento, qualquer tipo de garantia de que ela venha a
se efetivar ou em que termos e condições. Não há, nesta data, qualquer conclusão
definitiva quanto à realização da Oferta, bem como quanto à sua estrutura e volume.
Qualquer futura oferta de ações será conduzida em conformidade às regulamentações e
legislação aplicáveis.
A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos ou
deliberações a respeito da potencial Oferta e da potencial transação proposta pelos
Investidores, respeitadas as restrições constantes das normas da CVM e demais
legislação aplicável.”
A GP Investments manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer
atualizações relativas aos assuntos aqui previstos.
16 de agosto de 2018
Rodrigo Boscolo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre GP Investments
A GP Investments é uma companhia líder em private equity e investimentos alternativos.
Desde sua criação em 1993, GP Investments já captou US$ 5 bilhões junto a investidores
internacionais, concluiu investimentos em mais de 50 companhias e executou mais de 20
transações no mercado de capitais. A GP Investments tem uma consistente e disciplinada
estratégia de investimentos direcionada a companhias consolidadas que têm potencial de
crescer e de serem mais eficientes e lucrativas, tornando-se líderes em suas respectivas
indústrias. Desde 2006, as ações Classe A da GP Investments são negociadas na B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), sob o ticker
GPIV33 e na Luxembourg Stock Exchange (Bolsa de Valores de Luxemburgo). A
empresa atualmente tem escritórios em São Paulo, Nova Iorque, Londres e Bermudas.
Para mais informações, acesse www.gp-investments.com.

