LIGHT S.A.
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NIRE 33.300.263.16-1
CAPITAL ABERTO
Fato Relevante
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 foi informada acerca da
renúncia, por motivos pessoais, do Sr. Raimundo Nonato Alencar de Castro ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir desta data.
A renúncia em questão abrange todos os cargos ocupados pelo referido administrador nos órgãos
da administração das demais sociedades controladas ou coligadas da Companhia.
Cumpre, ainda, informar que o preenchimento do respectivo cargo será realizado interinamente pelo
Sr. Wilson Martins Poit. Considerando que a interinidade do Sr. Wilson Poit como Diretor Presidente configura um impedimento temporário ao exercício do cargo de Presidente do Conselho
de Administração, nos termos do art. 9º, parágrafo 2º do Estatuto Social, o mesmo será substituído
pela Vice – Presidente Ana Amélia Campos Toni até que o impedimento temporário cesse.
A Companhia expressa seu agradecimento ao Sr. Raimundo Nonato Alencar de Castro pelo
profissionalismo e dedicação, além da contribuição pelos resultados positivos alcançados pela
Companhia.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2022.
Gisomar Marinho
Diretor de Relações com Investidores
LIGHT S.A.
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PUBLICLY-HELD COMPANY
Material Fact Notice
Light S.A. (“Light” or “Company”) (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), in compliance with CVM’s
Resolution 44/2021, informs its shareholders and the market in general that it has been informed
of the resignation, for personal reasons, of Mr. Raimundo Nonato Alencar de Castro to the position
of Chief Executive Officer of the Company, effective as of this date.
The resignation referred herein is applicable, as well, to such executive position on the controlled
and affiliated companies’ boards
It should also be noted that the filling of the respective position will be carried out on an interim term
by Mr. Wilson Martins Poit. Considering that the interim of Mr. Wilson Poit as Chief Executive Officer
constitutes a temporary impediment to the exercise of the position of Chairman of the Board of
Directors, pursuant to art. 9, paragraph 2 of the Bylaws, it will be replaced by the Vice-President
Ana Amélia Campos Toni until the temporary impediment ceases.
The Company expresses its gratitude to Mr. Raimundo Nonato Alencar de Castro for his
professionalism and dedication, in addition to his contribution to the positive results achieved by
the Company.
.
Rio de Janeiro, June 29, 2022.
Gisomar Marinho
Investor Relations Officer
LIGHT S.A.
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