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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 Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG, empresa que faz parte do bloco de controle da Light, divulgou hoje, 18 de setembro de 2017,
o seguinte Fato Relevante:
“A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (“CEMIG”), companhia
aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, vem
a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à Brasil, Bolsa, Balcão – B3 e ao mercado em geral
que recebeu, em 15 de setembro de 2017, Notificações de Intenção de Exercício de Opção de
Venda – Segunda Janela, do BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”), da BV Financeira S.A.
– Crédito, Financiamento e Investimento (“BV Financeira”) e do Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander”) (em conjunto “Bancos Acionistas”), comunicando o exercício, em caráter
irrevogável e irretratável, do seu direito em vender a totalidade de suas ações ordinárias e
preferenciais (“Ações Objeto da Opção de Venda”) representativas da totalidade de suas
participações acionárias na LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“LEPSA”)
e RME – RIO MINAS ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (“RME”) (em conjunto “Companhias”).
A faculdade de venda de ações ora exercida é feita consoante o disposto nas cláusulas 6.1.4 e
6.3 dos Acordos de Acionistas das Companhias (“Opção de Venda - Segunda Janela”),
celebrados em 31 de outubro de 2016, conforme aditados entre a CEMIG e os Bancos
Acionistas, com a interveniência das Companhias (“Acordo de Acionistas da Lepsa” e “Acordo
de Acionistas da RME”).
A aquisição das ações deverá ocorrer até o dia 30 de novembro de 2017 pela CEMIG
ou por um terceiro por ela indicado.
A CEMIG manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre
atualizações relacionadas ao tema acima.”

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2017.
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