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FATO RELEVANTE
A Light S.A. (“Companhia” ou “Light”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) de nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos
acionistas e ao mercado em geral que considera a possibilidade de realização de uma oferta pública
primária de ações, com esforços restritos de distribuição, no Brasil e no exterior para investidores
institucionais qualificados nos Estados Unidos da América e para investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América, com base nas
disposições da Rule 144A e do Regulation S, nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme
alterado (“Securities Act”) (“Oferta”), a qual poderá contar ainda com uma parcela secundária de
acionistas da Companhia. Os recursos captados com eventual Oferta serão destinados
principalmente à redução do endividamento da Companhia.
Destaca-se que qualquer operação deste tipo está sujeita às condições do mercado de capitais
brasileiro e internacional e às aprovações societárias da Companhia e de acionistas vendedores.
Ademais, qualquer futura oferta de ações será conduzida em conformidade às regulamentações e
legislação aplicáveis.

Este Fato Relevante não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou
indiretamente, nos Estados Unidos da América e não constitui uma oferta de venda de valores
mobiliários nos Estados Unidos da América. Os valores mobiliários mencionados neste Fato
Relevante não foram e não serão registrados ao abrigo do Securities Act, ou qualquer outra
lei referente a valores mobiliários, e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados
Unidos da América sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável nos termos do
Securities Act.

Nesta data, não há nenhuma oferta pública sendo conduzida no Brasil ou nos Estados Unidos
da América.

Nenhum valor mobiliário deve ser vendido em nenhum estado ou jurisdição, incluindo no
Brasil ou nos Estados Unidos da América, nos quais a oferta, solicitação ou venda de tal valor
mobiliário seja considerada ilegal antes do registro ou enquadramento nas leis sobre valores
mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou
uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores
mobiliários da Companhia no Brasil, incluindo as ações de sua emissão.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventual oferta
pública de ações, nos termos da regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2019.

Ana Marta Horta Veloso
Diretora Presidente e Diretora de Desenvolvimento de Negócios e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Light S.A. (“Company” or “Light”), in compliance with the provisions of Instruction No. 358, dated
January 3, 2002, as amended, of the Brazilian Securities Commission (“CVM”), hereby informs its
shareholders and the market in general that it is considering a primary public offering of its shares with
restricted selling efforts, in Brazil and internationally, to qualified institutional investors in the United
States and to investors who are deemed to be non-residents of or not domiciled in the United States
of America, pursuant to Rule 144A and Regulation S, under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “Securities Act”) (“Offering”). The Offering may also include a sale by shareholders of
the Company. The funds raised with a possible Offering will be used primarily to reduce the Company's
indebtedness.
It is worth noting that any potential public offering is subject to the prevailing conditions of the Brazilian
and international capital markets and the Company and the selling shareholders obtaining the requisite
corporate approvals. Additionally, any future equity offering will be conducted in accordance with
applicable laws and regulation.

This material fact is not intended for publication or distribution, directly or indirectly, in or into
the United States and does not constitute an offer of securities for sale in the United States.
The securities mentioned in this material fact have not been and will not be registered under
the Securities Act, or any state securities laws, and they may not be offered or sold in the
United States absent registration or an applicable exemption from the registration
requirements of the Securities Act.

On this date, there is no public offer of securities of the Company being conducted in Brazil or
in the United States.

There shall not be any sale of the securities to be sold in the offering in any state or jurisdiction,
including in Brazil or the United States, in which such offer, solicitation or sale would be
unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or
jurisdiction.
This Material Fact is intended to be merely informative and under no circumstances shall be
construed as, nor configure, an investment recommendation or offer to sell, or a solicitation or
offer to buy, any security issued by the Company in Brazil, including its shares.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed about any public offering
of shares, pursuant to the applicable regulations.

Rio de Janeiro, May 31, 2019.

Ana Marta Horta Veloso
CEO, Chief Business Development and IR Officer

