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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2012

I - Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2012, com início às 8h30min, na sede social da MPX
ENERGIA S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, Centro.
II - Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 14, Parágrafo 2º do Estatuto Social da
Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
III - Mesa: Sr. Eike Fuhrken Batista - Presidente; Sra. Wanda Brandão - Secretária.
IV - Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da celebração dos documentos pela Companhia em relação à
transação com a E.ON AG e suas controladas (“E.ON”), conforme divulgado, pela Companhia, nos termos dos Fatos
Relevantes de 11 de janeiro e 7 de fevereiro de 2012 (“Transação”); e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia a celebrar
tais documentos.
V - Deliberações: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
(i)a celebração dos documentos necessários para a consumação da Transação, incluindo, mas não se limitando ao
Investment Agreement (Contrato de Investimento), ao Joint Venture Agreement (Contrato de Associação) e ao
Shareholders’ Agreement (Acordo de Acionistas) , nos termos divulgados nos Fatos Relevantes datados de 11 de janeiro e
7 de fevereiro de 2012, envolvendo: (a) a constituição de uma joint venture, a ser detida pela Companhia e pela E.ON na
proporção de 50% (cinquenta por cento) do capital social para cada sócia, cujo objetivo será o desenvolvimento, execução
e operação de empreendimentos de geração de energia, além de todas as atividades de suprimento e comercialização; (b) a
realização de um aumento do capital social da Companhia para subscrição privada, no valor de R$ 1.000.000.063,00 (um
bilhão e sessenta e três reais), sendo que a E.ON, mediante a cessão do direito de preferência atribuído ao acionista
controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista e determinadas partes relacionadas, deverá subscrever ações
decorrentes de tal aumento de capital para atingir uma participação de 10% (dez por cento) no capital social da
Companhia, com a integralização, em dinheiro, de aproximadamente R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de
reais), além do compromisso firme de subscrever as sobras de ações não subscritas pelos demais acionistas da Companhia;
e

(ii)autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a celebrar todos e quaisquer documentos necessários para a consumação
da Transação, incluindo, mas não se limitando ao Investment Agreement (Contrato de Investimento), ao Joint Venture
Agreement (Contrato de Associação) e ao Shareholders’ Agreement (Acordo de Acionistas) e quaisquer outros contratos
ou documentos, inclusive societários, a serem celebrados entre a Companhia, a E.ON AG e quaisquer de suas controladas,
incluindo a DD Brazil Holdings S.À R.L. e Eike Fuhrken Batista.
VI - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
VII – Conselheiros Presentes: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Christopher David Meyn, Flavio
Godinho, Luiz do Amaral de França Pereira, Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Ricardo
Luiz de Souza Ramos, Rodolpho Tourinho Neto e Samir Zraick.
A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 17 de abril de
2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2012.
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