LIGHT S.A.
CNPJ nº 03.378.521/0001-75
NIRE nº 33.300.263.16-1
CAPITAL ABERTO

Comunicado ao Mercado
A Light S.A. (“Light” ou “Companhia”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), em atendimento à Resolução CVM 44/2021,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência da Verde Asset
Management S.A., registrada no CNPJ/ME sob o número 19.749.539/0001-76 (“Verde”), informando que
fundos sob sua gestão passaram a deter 17.705.640 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente 4,75% do capital social da Light.
Conforme a correspondência enviada pela Verde, a redução da participação acionária reflete apenas estratégia
de investimento e que não foi celebrado qualquer acordo ou contrato que regule o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia. Nesse mesmo sentido, a Verde declara
que não pretende alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia e que poderá
avaliar a oportunidade e conveniência do exercício ao direito de eleição de conselheiro fiscal e/ou de
administração em separado, nos termos da Lei 6.404/76.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 2022.

Gisomar Marinho
Diretor de Relações com Investidores
LIGHT S.A.
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Notice to the Market
Light S.A. (“Light” or “Company”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), in compliance with CVM’s Resolution 44/2021,
informs its shareholders and market in general that received a notification from Verde Asset Management
S.A., registered under Brazil’s Corporate Taxpayer ID # 19.749.539/0001-76 (“Verde”), informing that funds
under its management now hold 17,705,640 common shares issued by the Company, representing
approximately 4.75% of the Company’s capital stock.
According to the correspondence sent by Verde, the shareholding position reduction only reflects the
investment strategy, and no agreement or contract was signed that regulates the exercise of voting rights or
the purchase and sale of securities issued by the Company. In the same sense, Verde declares that it does
not intend to change the composition of the control or the administrative structure of the Company and that
it may assess the opportunity and convenience of exercising the right to elect a separate fiscal and/or
management board member, pursuant to the Law 6.404/76.
Rio de Janeiro, July 4, 2022.

Gisomar Marinho
Diretor de Relações com Investidores
LIGHT S.A
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São Paulo, 01 de julho de 2022.
À
LIGHT S.A.
A/C Sr. Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho
Diretor de Relações com Investidores
Avenida Marechal Floriano, 168, Centro
Rio de Janeiro - RJ
E-mail: ri@light.com.br
Ref.: Redução de Participação Acionária

Prezado Senhor,
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.749.539/0001-76
(doravante denominada "Verde"), solicita que V.Sa. comunique ao mercado em geral, na forma do
artigo 12 da Resolução CVM nº 44/21, que fundos de investimento geridos pela Verde (“Fundos
Verde”) reduziram sua participação acionária no capital da LIGHT S.A. (“Companhia”), passando a
deter 17.705.640 ações ordinárias emitidas pela Companhia, que corresponde a 4,75% do capital
social e do total emitido nessa espécie de ação. Tal participação é representada exclusivamente
por ações ordinárias detidas à vista.
A Verde informa que a referida redução reflete apenas estratégia de investimento e que não foi
celebrado qualquer acordo ou contrato que regule o exercício do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia. Nesse mesmo sentido, a Verde declara
que não pretende alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia e
que poderá avaliar a oportunidade e conveniência do exercício ao direito de eleição de conselheiro
fiscal e/ou de administração em separado, nos termos da Lei 6.404/76.
Atenciosamente,

________________________________
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

