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FATO RELEVANTE

Light S.A.: Liquidação da Oferta Pública Primária e Secundária com Esforços Restritos de
Colocação de Ações Ordinárias de emissão da Light S.A. (“Oferta Restrita”)

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 B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral que sua coligada LIGHT S.A.
(“Light”) divulgou, nesta data, Comunicado ao Mercado no seguinte teor:
“A LIGHT S.A. (LIGT3) (“Companhia” ou “Light”), dando continuidade às informações constantes dos
fatos relevantes divulgados em 01 de julho e 11 de julho de 2019, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) realizada em conformidade com os
procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Pública”, respectivamente).
No âmbito da Oferta Pública, foram colocadas (i) 100.000.000 (cem milhões) de novas Ações de emissão da
Companhia (“Oferta Primária”), com o consequente aumento do capital social da Companhia, e (ii)
33.333.333 (trinta e três milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e três) de Ações de emissão
da Companhia e de titularidade da Companhia Energética de Minas Gerais (considerando a colocação da
totalidade das ações adicionais, nos termos da Instrução CVM 476) (“Acionista Vendedor” ou “Cemig” e
“Oferta Secundária”, respectivamente), ao preço por Ação de R$18,75.
...
Para maiores informações sobre o Comunicado de Encerramento da Oferta, elaborado nos termos do artigo
8º da Instrução CVM 476, veja o formulário de encerramento divulgado por meio dos “Sistemas de Ofertas
Públicas com Esforços Restritos” na página eletrônica da CVM (http://www.cvm.gov.br). ”
A íntegra do citado Comunicado ao Mercado encontra-se disponível no site da Light: www.ri.light.com.br
Com a liquidação da Oferta Restrita, a CEMIG passou a ser titular de 22,6% do capital social total da Light.
A presente transação se insere no contexto de execução do Programa de Desinvestimentos da Cemig,
conforme amplamente divulgado.
A Cemig manterá os seus Acionistas e o mercado em geral informados sobre notícias relacionadas a esse
assunto, nos termos da regulamentação aplicável.

Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser
interpretado como recomendação de investimento tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer
valores mobiliários da Light, incluindo as Ações.

Belo Horizonte, 17 de julho de 2019.

Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

