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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 BM&F
BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e ao mercado em geral que a
Light S.A. (“Companhia”), empresa coligada da Cemig, arquivou hoje o seguinte Fato Relevante:
“A Light S.A. (BM&FBovespa: LIGT3), sociedade anônima com sede no Rio de Janeiro, Estado de Rio de
Janeiro, na Av. Marechal Floriano, 168, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.378.521/0001-75
(“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 (i) nesta data, seu Conselho de Administração aprovou a convocação de Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia (“AGE”) para deliberar sobre alterações no estatuto social da Light (“Reforma
Estatutária”); e (ii) considera a possibilidade de realização de uma oferta pública primária de ações, com
esforços restritos de distribuição, no Brasil, com base na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada 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 ter ainda uma parcela secundária com a
eventual participação de acionistas da Companhia.
Informações detalhadas sobre a proposta de Reforma Estatutária constarão do edital de convocação da AGE,
do Manual para Participação dos Acionistas na AGE e de seus anexos, os quais serão disponibilizados,
quando da convocação da AGE.
Com relação à eventual realização de uma Oferta, destaca-se que qualquer operação deste tipo está sujeita
às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, às aprovações regulatórias aplicáveis 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.
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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.”
A Cemig manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre atualizações relacionadas
ao tema acima.

Belo Horizonte, 28 de março de 2017.

Adézio de Almeida Lima
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
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