MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

Proposta da Administração da Companhia às Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a
serem realizadas no dia 26/04/2011, às 15h00min, em local a ser informado no Edital de
Convocação.

Senhores Acionistas,

A Administração da MPX Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”), nos termos que dispõe a
legislação pertinente e o Estatuto Social, objetivando atender aos interesses da Companhia
vem propor a V.Sas., em razão das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, deliberar
conforme segue:

i) Apreciação das contas referentes ao exercício findo em 31/12/2010:
Aprovar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da
Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2010, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e no jornal Valor Econômico, todos em 25/03/2010.

As demonstrações financeiras e o Relatório da Administração foram aprovados pelo Conselho
de Administração da Companhia em reunião datada de 24 de março de 2011. Os seguintes
materiais encontram-se disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM

(www.cvm.gov.br),

da

Bovespa

(www.bmfbovespa.com.br)

e

da

MPX

(www.mpx.com.br/ri):

- Relatório da Administração;
- Cópia das demonstrações financeiras;
- Comentário dos diretores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do
item 10 do formulário de referência – Anexo I a presente Proposta da Administração,
atendendo ao disposto no artigo 9° da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009;
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- Parecer dos auditores independentes;
- Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP.

ii) Proposta de destinação do Lucro Líquido, referente ao exercício findo em 31/12/2010:
Considerando o resultado negativo do exercício, em R$ 256,3 milhões, não se aplica a
proposição de destinação do lucro líquido. Desta forma, também não se aplica a exigência
ICVM 481 de apresentação do Anexo 9-1-II da mesma instrução.

iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração:
Proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia pelo
período de 1 (um) ano. Os currículos dos atuais membros seguem abaixo, e encontram-se
disponíveis também no site da Companhia.

Visando atender ao disposto no artigo 10° da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, o Anexo II a presente Proposta da Administração contém informações nos termos do
item 12 do formulário de referência.

Eike Fuhrken Batista, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, é
também fundador e CEO da EBX, dirigindo o Grupo EBX há mais de 20 anos. Cursou engenharia
metalúrgica na Universidade de Aachen, Alemanha. Além disso, Eike Batista foi eleito, em
1985, Presidente & CEO da TVX Gold Inc., empresa mineradora de ouro, de capital aberto, com
ações negociadas nas Bolsas de Toronto e Nova York. Atualmente acumula, além da posição de
Controlador, a posição de Presidente do Conselho de Administração das Companhias MMX,
LLX, OSX e OGX, desde 2006, 2007, 2010 e 2008, respectivamente.

Eliezer Batista da Silva, Vice Presidente do Conselho, indicado pelo Controlador, é bacharel em
engenharia civil pela Universidade Federal de Engenharia e Arquitetura do Paraná. É exMinistro de Minas e Energia do Brasil (de 1962 a 1964), Ministro de Estado da Secretaria de
Assuntos Estratégicos no Brasil (1992) e ex-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
e Rio Doce International (1961; 1979 e 1986, respectivamente). É membro da Academia de
Ciências da Rússia e do Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Acumula ainda
o cargo de membro do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável e do Conselho
Curador do CEBRI/Rio e ocupa a posição de Presidente Honorário dos Conselhos de
Administração das Companhias MMX, LLX e OSX, desde 2006, 2007 e 2010, respectivamente e
Vice-Presidente do Conselho de Administração da OGX, desde 2009.
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Luiz do Amaral de França Pereira, Conselheiro Independente, é graduado em engenharia civil
pela Universidade Federal do Paraná e participou do Stanford Executive Program, Stanford
University, California, USA, e de diversos cursos nas áreas de administração de empresas e
finanças empresariais. Atualmente é sócio-gerente da Três Rios Consultoria e Planejamento
Ltda., atuando como consultor independente para assuntos societários e financeiros para
diversas empresas e é Membro do Conselho Fiscal do Instituto Desiderata. Foi Diretor da
Santana Participações e Empreendimentos Ltda. e Igaporã Participações (ex-Caemi). Atuou no
Grupo Caemi por mais de 3 anos como Vice-Presidente de Finanças e de Relações com
Investidores, inclusive como membro do Conselho de Administração da Caemi e de empresas
controladas. Atuou no Grupo Monteiro Aranha por 7 anos como Diretor Vice-Presidente e
como membro do Conselho de Administração de empresas controladas. Atuou no Grupo Vale
do Rio Doce por 13 anos, exercendo diversas funções e depois por 7 anos como Diretor VicePresidente e de Relações com Investidores, e como membro do Conselho de Administração de
empresas controladas. Foi Diretor executivo em empresas do grupo Bozzano, Simonsen.
Atualmente é membro independente dos Conselhos de Administração das Companhias LLX,
MMX e OSX.

Samir Zraick, Conselheiro Independente, é também Membro independente dos Conselhos das
Companhias MMX, LLX e OSX. Formou-se em engenharia pela Escola Politécnica da
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1964. Obteve o título de mestre em engenharia
eletrônica pela Delft University da Holanda em 1966. Posteriormente obteve o título de doutor
pela Faculté des Sciences de l´Université de Paris em 1970. Trabalhou na Companhia Vale do
Rio Doce como gerente geral de sistemas no período de 1971 a 1975. Foi vice-presidente da
Rio Doce América, uma subsidiária americana da Companhia Vale do Rio Doce entre 1975 e
1979. Fez parte do Conselho de Administração e atuou como Chairman do Marketing Comittee
da Quebec Cartier Mining Co. - QCM, localizada na província do Quebec, Canadá, durante os
anos de 1990 a 1999. É ainda membro do Conselho de Administração da Embraer.

Flávio Godinho, Conselheiro indicado pelo Controlador, atua como Diretor da EBX. É formado
em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com cerca de 25 anos de
experiência nas mais variadas operações de M&A e Corporate Finance Transactions ligadas ao
setor de recursos naturais, energia, saneamento e logística, tendo atuado como Senior Vice
President, General Counsel & Chief Corporate Development Officer em diversas empresas, no
Brasil e exterior, relacionadas ao Grupo EBX. Flávio é também Diretor Presidente e Presidente
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do Conselho de administração das Companhias EBX Brasil S.A., Centennial Asset Participações
Açu S.A., além de membro do conselho de OSX e LLX.

Rodolpho Tourinho Neto, Conselheiro independente, Cursou Economia pelas Universidades
de São Paulo (USP) e Federal da Bahia (UFBA), obtendo graduação por esta última. Possui pósgraduação em Economia e Administração de Empresas pela Bradley University (Illinois/EUA).
Atuou como Secretário de Fazenda do Estado da Bahia, Ministro de Estado de Minas e Energia
e Senador pelo Estado da Bahia. Foi Presidente dos Conselhos da Petrobras S A, da Petrobras
Distribuidora e da Eletrobrás. Foi também Membro do Conselho da Associação das Empresas
de Crédito, Financiamento e Investimentos - São Paulo (ACREFI), Vice-Presidente da Associação
das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimentos - Rio de Janeiro (ADECIF), Presidente
do Sindicato de Bancos do Estado da Bahia, Membro do Conselho da Federação Nacional de
Bancos (FENABAM), Membro do Conselho da American Express do Brasil, Presidente da
American Chamber of Commerce - Salvador/BA, Vice-Presidente do Board da Escola
Panamericana da Bahia. Membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP. É Presidente do
Instituto Claro e Diretor de Assuntos Corporativos da Claro S.A. É ainda membro independente
do Conselho da OGX.

Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Conselheiro indicado pelo Controlador, é Diretor Geral e
Diretor de Exploração da OGX. Formou-se em geologia na Universidade de São Paulo-USP.
Iniciou a carreira na Petrobras onde trabalhou por mais de 30 anos, ocupando diversos cargos
gerenciais, incluindo o de Gerente Geral da Unidade de Negócios de E&P da Petrobras em
Sergipe-Alagoas, Gerente Geral da Unidade de Negócios de E&P da Petrobras na Colômbia e
Gerente de Exploração para a América e o Oriente Médio. Em 2002, Paulo Mendonça tornouse Gerente Geral e posteriormente Gerente Executivo de toda a área de Exploração da
Petrobras tendo permanecido em tal cargo até julho de 2007, quando ingressou na OGX.

Paulo Monteiro Barbosa Filho, Conselheiro indicado pelo Controlador, é Diretor de
Sustentabilidade e Presidente do Conselho Ambiental e Social da EBX desde Julho de 2010.
Graduou-se em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis com
MBA em gestão e planejamento estratégico e possui cerca de 30 anos de experiência no setor
elétrico. Desde 2001 foi responsável pelo planejamento estratégico de energia do grupo EBX,
tendo sido Diretor de Novos Negócios da MPX Energia S.A. de setembro de 2007 até agosto de
2010. Foi sócio Diretor da Energy Consultoria e Participações Ltda. de 1998 a 2001, Diretor
Executivo da Enersul S.A. de 1995 a 1997, responsável pelo desenvolvimento de plano
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estratégico do parque de geração de energia elétrica, bem como de estudos e negociações
para implantação da empresa de gás do Mato Grosso do Sul. Foi consultor da Federação das
Indústrias do Mato Grosso do Sul e das indústrias de base. É ainda membro do Conselho das
Companhias OGX e LLX desde 2010. A proposta é elegê-lo como membro do Conselho de
Administração da MPX.

iv) Fixar a Remuneração dos Administradores:
Propõe-se aprovar, a título de remuneração para os Administradores da Companhia, o
montante de R$ 5.682.000,00 (cinco milhões seiscentos e oitenta e dois mil reais), em razão
das responsabilidades assumidas, do tempo dedicado à Companhia e da competência
profissional de cada um. Deste montante, que não necessariamente será integralmente
despendido, R$ 754.000,00 (setecentos e cinqüenta e quatro mil reais) destinam-se ao
pagamento dos honorários dos membros do Conselho de Administração e dos Comitês
vinculados a esse órgão. Além da remuneração acima, poderão ser exercidas e/ou outorgadas
opções de subscrição de ações da Companhia, nos termos do Programa de Outorga de Opções
de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia, aprovado na Assembléia Geral de 26 de
NOVEMBRO de 2007 e prorrogado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de
setembro de 2010. O Programa pode ser consultado no site de Relações com Investidores da
Companhia (www.mpx.com.br/ri) assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br).

A remuneração proposta para a Diretoria da Companhia compreende as seguintes parcelas: a)
honorários: R$ 4.675.000,00 (quatro milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais); e b)
benefícios: R$ 253.000,00 (duzentos e cinqüenta e tres mil reais).

Visando atender ao disposto no artigo 12° da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, o Anexo III a presente Proposta da Administração contém informações nos termos do
item 13 do Formulário de Referência.

v) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a incorporar as alterações
anteriormente aprovadas pelos órgãos deliberativos da Companhia.
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vi) O aumento do limite máximo do percentual do total de ações destinadas ao Programa de
Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações de Emissão da Companhia, de 1% para
2% do total de ações de emissão da Companhia:

Propõe-se aprovar, o aumento do limite máximo do percentual do total de ações destinadas
ao Programa, de 1% para 2% do total de ações de emissão da Companhia.

Visando atender ao disposto no artigo 13 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, as informações encontram-se no Anexo V da presente Proposta da Administração.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2010.

A Administração.

MPX ENERGIA S.A.
EIKE FUHRKEN BATISTA
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO I

Em cumprimento ao artigo 09 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, a MPX
Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”) fornece, abaixo, as informações indicadas no item 10 do
Formulário de Referência, regime informacional previsto na Instrução CVM nº 480, de 7 de
Dezembro de 2009, a que emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em
mercados estão sujeitos:

ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
a. Condições financeiras e patrimoniais gerais.
A estrutura de capital da Companhia, em 31 de dezembro de 2010, apresentava 56% de
recursos de terceiros e 44% de recursos do acionista controlador e demais acionistas.
b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando.
i. Hipóteses de resgate
Não há hipótese de resgate.
ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate
Não há hipótese de resgate.
c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos.
A Companhia apresenta plena capacidade de pagamento de todos os compromissos
financeiros, pois estruturou seus grandes empreendimentos na modalidade de Project Finance,
com aporte de recursos próprios correspondente a, aproximadamente, 25% dos investimentos
totais, o qual ocorre pari-passu com a entrada de recursos dos financiadores. Além disso, os
referidos empreendimentos possuem Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no
Ambiente Regulado – CCEAR, com geração de receita garantida por 15 anos.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas.
As controladas e a coligada da Companhia estão na fase pré–operacional não tendo, desta
forma, necessidade de fontes de financiamento para capital de giro. Em relação às fontes de
financiamentos para investimentos em ativos não circulantes, vide resposta abaixo no item “f”.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
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Não aplicável.
f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes.
• Em 28 de março de 2008, a UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. obteve empréstimo
para capital de giro, junto ao Banco Itaú em moeda estrangeira no montante de US$ 70 milhões
(equivalente a R$ 121.884 em 31 de dezembro de 2009). Esse empréstimo foi liquidado, após o
encerramento do ano de 2009, em 05 de janeiro de 2010, com a entrada de recursos de Longo
Prazo (BNDES e BNB).
• Em 14 de março de 2008, a UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. obteve empréstimo,
para capital de giro, junto ao Banco Votorantim em moeda estrangeira no montante de US$ 40
milhões (equivalente a R$ 69.648 em 31 de dezembro de 2009). Esse empréstimo foi liquidado,
após o encerramento do ano de 2009, em 05 de janeiro de 2010, com a entrada de recursos de
Longo Prazo (BNDES e BNB).
• Em 13 de março de 2008, a UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. obteve empréstimo
junto ao Banco Votorantim em moeda estrangeira no montante de US$ 50 milhões (equivalente
a R$ 87.060 em 31 de dezembro de 2009). Esse empréstimo foi liquidado, após o encerramento
do ano de 2009, em 05 de janeiro de 2010, com a entrada de recursos de Longo Prazo (BNDES e
BNB).
• Visando financiar parte da implementação do projeto UTE MPX Pecém II a controlada celebrou
contratos relativos ao empréstimo-ponte (bridge loan) com um sindicato de bancos formado
por Banco Citibank, como banco líder, e por Banco do Bradesco, Banco Itaú BBA, Banco
Votorantim e Banco Santander Brasil. O empréstimo foi captado em moeda nacional no
montante de R$ 305 milhões, sobre o qual incidiam juros anuais equivalentes à variação do CDI
+ 4,50%. Esse empréstimo foi liquidado em 18 de outubro de 2010, com a entrada de recursos
de longo prazo do BNDES.
• O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) liberou em 28 de junho
de 2010 a segunda parcela no valor de R$ 225 milhões que, somada à primeira, liberada em
dezembro de 2009, totaliza R$ 540 milhões do financiamento de longo prazo da UTE Porto do
Itaqui Geração de Energia S.A. O custo anual contratado é de TJLP + 2,78%, sendo que parte da
linha destinada a investimentos sociais (BNDES Social) no valor de R$ 10 milhões possui custo
somente de TJLP. O prazo total da linha “BNDES Social” é de 9 anos, sendo 6 anos de
amortização e carência de pagamento até julho de 2012. O prazo do montante restante do
financiamento é de 17 anos, sendo 14 anos de amortização e carência para pagamento de
principal até julho de 2012. Durante a fase de construção os juros destes empréstimos serão
capitalizados.
• Em complemento ao financiamento do BNDES, UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A.
conta com um empréstimo do BNB-FNE, no montante de R$ 203 milhões (em R$ nominais), dos
quais foram desembolsados mais R$ 63,2 milhões em 26 de maio de 2010 e 25 milhões em 28
de dezembro de 2010 que somada à primeira liberação, em dezembro de 2009, totaliza R$
187,2 milhões do total do financiamento. O empréstimo do BNB tem prazo total de 17 anos,
sendo 14 anos de amortização e carência para pagamento de principal até julho de 2012, com
um custo anual de 10%. O financiamento prevê um bônus de adimplência (15%), com uma
redução do custo ao ano para 8,5%.
• Em 20 de maio de 2010, os bancos repassadores (Bradesco e Votorantim) desembolsaram um
montante de R$ 50 milhões a UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A., referente à segunda
liberação da linha BNDES Indireto. O empréstimo tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de
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amortização, e carência para pagamento de juros e principal até julho de 2012. O custo anual
contratado é de UMIPCA + 4,80% durante a fase de construção e de UMIPCA + 5,30% durante a
fase de operação. Durante a fase de construção os juros destes empréstimos serão
capitalizados.
• Em 05 de janeiro de 2010, os bancos repassadores (Bradesco e Votorantim) desembolsaram um
montante de R$ 130 milhões a UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A., referente à linha
BNDES Indireto. O empréstimo tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e
carência para pagamento de juros e principal até julho de 2012. O custo anual contratado é de
TJLP + 4,80% durante a fase de construção e de TJLP + 5,30% durante a fase de operação.
Durante a fase de construção os juros destes empréstimos serão capitalizados.
• O BNDES liberou, em 14 de outubro de 2009, a primeira parcela no valor de R$ 700 milhões do
financiamento de longo prazo da Porto do Pecém Geração de Energia S.A. O contrato de
financiamento com o BNDES prevê um empréstimo no valor total de R$ 1,4 bilhão (em R$
nominais, excluindo juros durante a construção), com prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de
amortização, e carência para pagamento de juros e principal até julho de 2012. O custo anual
contratado é de TJLP + 2,77%. Durante a fase de construção os juros serão capitalizados. Em
adição à linha de financiamento em questão foram liberadas mais duas parcelas nos valores de
R$ 260 milhões e R$ 120 milhões, sendo a segunda em 26 de julho de 2010 e a terceira em 20
de dezembro de 2010 respectivamente, seguindo as mesmas condições de pagamentos do
primeiro desembolso.
• Em complementação ao empréstimo direto do BNDES, Porto do Pecém conta com empréstimo
direto do Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”), (“A loan”) no montante de US$
147 milhões, dos quais foram desembolsados US$ 117 milhões em 30 de outubro de 2009 e
US$ 22,68 milhões em 02 de setembro de 2010 (equivalente a R$ 232.826 em 31 de dezembro
de 2010), ao custo anual de Libor + 3,5%. O “A Loan” tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos
de amortização e carência para pagamento de principal até julho de 2012.
• Em complementação ao empréstimo direto do BNDES, Porto do Pecém conta com empréstimo
indireto do Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”), (“B loan”) no montante de US$
180 milhões, dos quais foram desembolsados US$ 143 milhões em 30 de outubro de 2009 e
US$ 27,72 milhões em 2 de setembro de 2010 (equivalente a R$ 285.008 em 31 de dezembro
de 2010), ao custo anual de Libor + 3,0%. Os bancos repassadores são Grupo Banco Comercial
Português, Calyon e Caixa Geral de Depósito. O “B Loan” tem prazo total de 13 anos, sendo 10
anos de amortização e carência para pagamento de principal até julho de 2012.
• Em 1º de julho de 2010 a MPX Colômbia S.A. celebrou contrato relativo a empréstimo em
moeda estrangeira (offshore loan) com o Banco Santander Brasil, tendo como avalista a
controladora. O empréstimo foi captado em dólar norte americano no montante de US$ 24,5
milhões (equivalente a R$ 40.822 em 31 de dezembro de 2010), sobre o qual incidem juros
equivalentes à Libor + 2% a.a. Principal e juros serão pagos ao término do contrato em 1º de
julho de 2011.
• MPX Pecém II recebeu em 15 de outubro de 2010 e 23 de dezembro de 2010 a liberação dos
valores de R$ 376 milhões e R$ 62 milhões respectivamente, referentes ao subcrédito A de um
contrato de financiamento de longo prazo com o BNDES que prevê um empréstimo no valor
total de R$ 737,39 milhões (em R$ nominais, excluindo juros durante a construção). Este
subcrédito tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para
pagamento de juros e principal até julho de 2013. O custo anual contratado é de TJLP + 2,18%.
• MPX Pecém II recebeu em 15 de outubro de 2010 a liberação de R$ 88,1 milhões, referente aos
subcréditos E, F, G e H do mesmo contrato de financiamento de longo prazo com o BNDES
mencionado no item acima. Estes subcréditos têm prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de
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amortização, e carência para pagamento de juros e principal até junho de 2014. O custo anual
contratado é de UMIPCA + 2,18%.
• Em 21 de dezembro de 2010 a controladora MPX Energia S.A. captou R$ 250 milhões, junto ao
banco Itaú BBA S.A. através de um CCB (Cédula de Crédito Bancário), com vencimento em 20 de
junho de 2011 corrigido anualmente a 100% do CDI mais juros de 3,5%.
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada pela Companhia e suas Controladas
por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas versus as taxas vigentes no mercado. A Companhia e suas Controladas não efetuam
operações de natureza especulativa com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A
Companhia e suas Controladas contrataram operações de derivativos apenas para fins de
proteção (hedge) contra flutuações cambiais e de taxas de juros. Os contratos de hedge foram
firmados com as seguintes instituições financeiras: Banco BTG Pactual, Banco Citibank, Banco
Standard Bank e Morgan Stanley.
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iii. Grau de subordinação entre as dívidas
Os contratos de financiamento de longo prazo celebrados pelas controladas da Companhia
descritos acima, são financiamentos na modalidade de Project Finance, e possuem garantia
real. Os empreendimentos que possuem financiamento têm obrigações usualmente praticadas
no mercado de não constituir, salvo autorização prévia e expressa dos respectivos
financiadores, garantias de qualquer espécie em operações com outros credores, sem que as
mesmas garantias sejam oferecidas aos financiadores, com exceção dos ônus permitidos
previstos nos respectivos contratos. Ademais, os contratos de financiamento de um
empreendimento não apresentam qualquer subordinação com as dívidas contraídas em relação
aos demais empreendimentos.
iv. Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
Em alguns dos contratos financeiros mencionados acima estão inseridas cláusulas de covenants
(obrigações) usualmente praticadas no mercado. Destacamos: (i) obrigação de apresentar aos
credores demonstrações financeiras periodicamente; (ii) direito dos credores de proceder a
inspeções e visitas das suas instalações; (iii) obrigação de manter-se em dia em relação a
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; (iv) obrigação de manter em vigor
contratos materialmente relevantes para as suas operações; (v) respeitar a legislação
ambiental e manter em vigor as licenças necessárias para as suas operações; (vi) restrições
contratuais quanto a operações com partes relacionadas e alienações de ativos fora do curso
normal de negócios; (vii) restrições quanto a mudança de controle, reestruturações societárias
e alteração material no objeto social e atos constitutivos dos devedores; (viii) limites de
endividamento e contratação de novas dívidas; e (ix) manutenção de índices de cobertura do
serviço da dívida.
g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados:
• Porto do Pecém Geração de Energia S.A: O contrato de financiamento com o BNDES prevê um
financiamento no valor de R$ 1,4 bilhão (em R$ nominais, excluindo juros durante a
construção), com prazo de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência de pagamento de
juros e principal até julho de 2012. O custo contratado é de TJLP+2,77% a.a. Durante a fase de
construção os juros estão se serão capitalizados Até 31 dezembro de 2010 foi desembolsado o
valor total de R$ 1,080 bilhão. Em adição, o empreendimento conta com um contrato de
financiamento com o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (“BID”), que prevê um A Loan
no montante total de USD147 milhões, e B Loan no montante total de USD 180 milhões. O “A
Loan” tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização e carência para pagamento de
principal até julho de 2012. Até 31 de dezembro de 2010 foram desembolsados US$ 117
milhões em 30 de outubro de 2009 e US$ 22,68 milhões em 2 de setembro de 2010, ao custo
anual de Libor + 3,5%. O “B Loan” tem prazo total de 13 anos, sendo 10 anos de amortização e
carência para pagamento de principal até julho de 2012. Até 31 de dezembro de 2010 foram
desembolsados US$ 143 milhões em 30 de outubro de 2009 e US$ 27,72 milhões em 2 de
setembro de 2010, ao custo anual de Libor + 3,0%.
• UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S/A: O contrato de financiamento direto com o BNDES
prevê um financiamento no valor de R$ 797 milhões. O custo anual contratado é de TJLP +
2,78%, sendo que parte da linha destinada a investimentos sociais (BNDES Social) no valor de R$
10 milhões possui custo somente de TJLP. O prazo total da linha “BNDES Social” é de 9 anos,
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sendo 6 anos de amortização e carência de pagamento até julho de 2012. O prazo do montante
restante do financiamento é de 17 anos, sendo 14 anos de amortização e carência para
pagamento de principal até julho de 2012. Durante a fase de construção os juros destes
empréstimos serão capitalizados. Até 31 dezembro de 2010 foi desembolsado o valor total de
R$ 541 milhões. Em complemento à linha de direta de financiamento do BNDES, a empresa
conta com linha de recursos indiretos do BNDES, repassados pelos bancos Bradesco S/A e
Votorantim S/A, no valor total de R$ 241 milhões. O empréstimo tem prazo total de 17 anos,
sendo 14 anos de amortização, e carência para pagamento de juros e principal até julho de
2012. O custo anual contratado é de UMIPCA + 4,80% durante a fase de construção e de
UMIPCA + 5,30% durante a fase de operação. Durante a fase de construção os juros destes
empréstimos serão capitalizados. Até 31 de dezembro de 2010 foi desembolsado o valor de R$
180 milhões. Em complementação aos financiamentos direto e indireto do BNDES, a UTE Porto
do Itaqui Geração de Energia S.A. conta com um empréstimo do BNB-FNE, no montante total de
R$ 203 milhões. O empréstimo do BNB tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de
amortização e carência para pagamento de principal até julho de 2012, com um custo anual de
10%. O financiamento prevê um bônus de adimplência (15%), com uma redução do custo ao
ano para 8,5%. Até 31 de dezembro de 2010 foi desembolsado o valor de R$ 187 milhões.
• MPX Pecém II Geração de Energia S/A: Conta com um contrato de financiamento de longo
prazo com o BNDES que prevê um empréstimo no valor total de R$ 737,39 milhões (em R$
nominais, excluindo juros durante a construção). Os subcréditos no montante total de R$ 605,2
milhões têm prazo final total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para
pagamento de juros e principal até julho de 2013. O custo anual contratado é de TJLP + 2,18%.
Parte da linha deste subcrédito, equivalente a R$ 2 milhões, é destinada a investimentos sociais
(BNDES Social) e possui custo somente de TJLP. O prazo total da linha “BNDES Social” é de 9
anos, sendo 6 anos de amortização e carência de pagamento até julho de 2013. Os subcréditos
no montante total de R$ 132,1 têm prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e
carência para pagamento de juros e principal até junho de 2014. O custo anual contratado é de
UMIPCA + 2,18%. Até 31 de dezembro de 2010 foi desembolsado o valor total de R$ 526
milhões.
h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:
Não ocorreram alterações significativas decorrentes de operações com instrumentos
financeiros nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
10.2 – Resultados operacional e financeiro
a. Resultados das operações da Companhia, em especial.
i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita:
Receita operacional bruta de venda de energia de R$ 112,9 milhões, sendo R$ 43,6 milhões
auferidos da operação das controladas Amapari Energia S.A. e R$ 69,3 milhões pela MPX
Comercializadora de Energia Ltda. Adicionalmente, recebeu créditos no montante de R$ 45
milhões, decorrentes do mecanismo de ressarcimento de parte dos seus custos com
combustíveis, utilizados como insumos na geração de energia elétrica, através da Conta de
Consumo de Combustíveis – CCC.

ii.

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:
No ano de 2010, a Companhia apurou um resultado negativo de R$ 256.2 milhões. Os principais
fatores que afetaram materialmente este resultado decorrem do resultado negativo de R$ 98,2
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milhões das operações de hedge não especulativo e da adoção das normas internacionais de
contabilidade (IFRS) com a contabilização das opções de compra outorgadas pelo acionista
controlador no montante de R$ 63,5 milhões.
b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
Não aplicável.
c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio
e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia.
Ganho de R$ 10,8 milhões de variação cambial sobre as obrigações (empréstimos e
fornecedores) das controladas.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
a. Introdução ou alienação de segmento operacional.
Não aplicável.
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
As participações societárias em controladas ou coligadas:
Controladas ou coligadas diretas
Porto do Pecém Geração de Energia S.A.
MPX Pecém II Geração de Energia S.A.
UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A.
Amapari Energia S.A.
UTE Porto do Açu Energia S.A.
Seival Sul Mineração Ltda.
UTE MPX Sul Energia Ltda.
MPX Comercializadora de Energia Ltda.
MPX Energia de Chile Ltda.
MPX Áustria GmbH
MPX Tauá Energia Solar Ltda.
Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A.
MPX Comercializadora de Combustíveis Ltda.
Termopantanal Participações Ltda.
OGX Maranhão Petróleo e Gás Ltda. (i)
UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. (ii)
Nova - Sistemas de Energia Ltda.
(iii)

31/12/2010

31/12/2009

50,00%
99,70%
100,00%
51,00%
100,00%
70,00%
99,90%
99,90%
99,73%
100,00%
99,90%
99,90%
99,90%
66,67%
33,33%
70,00%
99,99%

50,00%
99,70%
100,00%
51,00%
100,00%
70,00%
99,90%
99,90%
99,73%
100,00%
99,90%
99,90%
99,90%
66,67%
-

Novas participações societárias no ano de 2010:
i.

A ANP aprovou, em abril de 2010, a transferência da participação de 70% dos direitos e
obrigações referentes a sete blocos, detida pela OGX para a OGX Maranhão Petróleo e Gás
Ltda. (“OGX Maranhão”). A sociedade tem por objeto, mediante autorização ou cessão da
União, a pesquisa, a lavra, o refino, o comércio e o transporte de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos, apoio marítimo e apoio portuário para auxílio à exploração e
produção de petróleo e gás, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins. Em 31
de dezembro de 2010, a MPX Energia S.A. detém 33,33% de participação do capital social e não
consolida essa empresa por tratar-se de uma coligada, que é controlada pela OGX Petróleo e
Gás S.A.

ii.

Constituída em 23 de dezembro de 2009, a UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. com sede na
cidade de São Luis, Estado do Maranhão tem por objeto social o desenvolvimento, construção
e operação de projetos de unidades de geração térmica a partir do gás natural. Em 31 de
dezembro de 2010, a MPX Energia S.A. detém 70,00 % de participação do capital social, sendo
os demais 30,00% detidos pela Petra Energia S.A. O saldo do capital social é de R$ 9.364.

iii.

Em 20 de julho de 2010 a MPX Energia S.A. adquiriu a participação societária de 99,99% na
sociedade Nova - Sistemas de Energia Ltda. pelo montante de R$ 2.425, conforme mencionado
na Nota Explicativa nº 15. A sociedade terá por objeto a prestação de serviço de
desenvolvimento e de implementação de sistemas de geração de energia elétrica renovável.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
a. Mudanças significativas nas práticas contábeis

•

•

As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2010, estão assim apresentadas:
Demonstrações Financeiras Consolidadas: Estão apresentadas de acordo com os padrões
internacionais de demonstrações contábeis, conforme as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (“IASB”). Essas
são as primeiras demonstrações financeiras consolidadas preparadas, conforme as normas
IFRS, nas quais o CPC 37 foi aplicado.
Demonstrações Financeiras Individuais: Estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”), em observância às disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis
11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos novos Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”) e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) durante o
exercício de 2009 e 2010, com aplicação a partir do exercício de 2010, comparativas ao
exercício de 2009.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

•

Para se adequar aos requerimentos do IFRS e pronunciamentos, interpretações e orientações
do CPC, a Companhia efetuou as alterações obrigatórias, conforme segue:
A participação dos acionistas não controladores nas demonstrações financeiras consolidadas
passou a integrar o patrimônio líquido – CPC 26 e IAS 01.

•

Ajustes acumulados de conversão em investimentos no exterior de anos anteriores foram
fixados em zero para a data de transição de 1º de janeiro de 2009.

•

Reconheceu Opções de Compra de Ações Outorgadas pelo acionista controlador no resultado
da Companhia no montante de R$ 63,5 milhões – CPC 10, ICPC 05, IFRS 02 e IFRIC 11.

•

As receitas e as despesas pré-operacionais (ativo diferido) foram registradas nos resultados
dos exercícios de competência para fins de demonstrações financeiras consolidadas.

•

Não foram identificadas distorções na vida útil, nos valores residuais, e nem problemas na
componentização dos bens integrantes do ativo imobilizado (Companhia e Controladas). O
ativo imobilizado está registrado por valores muito próximos ao valor justo, sendo em sua
maioria “em curso” e aquisições recentes. Com isto, não houve necessidade de aplicação do
custo atribuído (“deemed cost”) - CPC 27, ICPC 10 e IAS 16.

•

Constituídas provisões para desmantelamento nos montantes de R$ 1,7 milhão e R$ 1,8
milhão, relativas às usinas das controladas Porto do Pecém Geração de Energia S.A. e MPX
Pecém II Geração de Energia S.A. respectivamente.

•

Apresentação da demonstração consolidada dos resultados abrangentes - CPC 26 e IAS 01.

•

Apresentação do lucro (prejuízo) por ação - CPC 41 e IAS 33.

•

Despesas por natureza - CPC 26 e IAS 01.

•

Informações por segmento - CPC 22 e IFRS 08.
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c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
i.

Ressalvas:

ii.

Não aplicável
Ênfases:

•

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. No caso da Companhia essas práticas diferem do IFRS somente
no que se refere à avaliação de investimentos em controladas, coligada e controlada em
conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo
ou valor justo; e pela opção pela manutenção do saldo de ativo diferido, existente em 31 de
dezembro de 2008, que vem sendo amortizado somente para as empresas em fase
operacional.

•

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando a continuidade normal dos
negócios. A recuperação dos valores registrados no ativo não circulante depende do sucesso
das operações futuras da Companhia e de suas controladas e estas últimas dependem do
suporte financeiro dos acionistas e/ou recursos de terceiros até que suas operações se tornem
rentáveis. A falta dos referidos recursos financeiros levantará sérias dúvidas quanto à
continuidade dos negócios.

10.5 - Políticas contábeis críticas
a.
•

Bases de consolidação
Combinação de negócios para aquisições efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2009:

Para aquisições efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2009, a Companhia mensura o ágio
como o valor justo da contraprestação transferida incluindo o valor reconhecido de qualquer
participação não controladora na companhia adquirida, deduzindo o valor reconhecido líquido
(geralmente o valor justo) dos ativos e passivos assumidos identificáveis, todos mensurados na
data da aquisição. Quando o excedente é negativo, um ganho decorrente do acordo da
compra é reconhecido imediatamente na demonstração de resultados do período. Para cada
combinação de negócios a Companhia escolhe se irá mensurar a participação não controladora
pelo seu valor justo ou pela participação proporcional da participação não controladora sobre
os ativos líquidos identificáveis, apurados na data de aquisição. Os custos de transação, que
não sejam aqueles associados com a emissão de títulos de dívida ou de participação acionária,
os quais a Companhia incorre com relação a uma combinação de negócios, são reconhecidas
como despesas à medida que são incorridos. A única aquisição ocorrida a partir de 1º de
janeiro de 2009 foi a empresa Nova-Sistemas de Energia Ltda.
•

Aquisições anteriores a 1º de janeiro de 2009:

Como parte da transição para o IFRS e CPC, a Companhia optou por não reapresentar as
combinações de negócio anteriores a 1º de janeiro de 2009. Com relação a aquisições
anteriores a 1º de janeiro de 2009, o ágio representa o montante reconhecido sob as práticas
contábeis anteriormente adotadas. Este ágio foi testado quanto à redução do seu valor
recuperável na data de transição.
•

Controladas e controlada em conjunto:
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As demonstrações financeiras das controladas e da controlada em conjunto (joint venture) são
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas, a partir da data em que o controle ou o
controle compartilhado iniciar até a data em que deixar de existir. As políticas contábeis de
controladas e controladas em conjunto estão alinhadas com as políticas adotadas pela
Companhia e suas controladas. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as
informações financeiras de controladas e controladas em conjunto são reconhecidas através
do método de equivalência patrimonial.
•

Investimentos em coligada:

As demonstrações financeiras consolidadas incluem receitas e despesas e variações
patrimoniais de companhias coligadas, após a realização de ajustes para alinhar as suas
políticas contábeis com aquelas da Companhia e suas controladas, a partir da data em que
uma influência significativa ou controle conjunto começam a existir até a data em que aquela
influência significativa ou controle conjunto cessam. Quando a participação da Companhia e
suas controladas nos prejuízos de uma empresa investida cujo patrimônio líquido tenha sido
contabilizado excedam a sua participação acionária nessa companhia, registrado por
equivalência patrimonial, o valor contábil daquela participação acionária, incluindo quaisquer
investimentos de longo prazo, é reduzido a zero, e o reconhecimento de perdas adicionais é
encerrado, exceto nos casos em que a Companhia e suas controladas tenham obrigações
construtivas ou efetuam pagamentos em nome da empresa investida, quando, então, é
constituída uma provisão para a perda de investimentos. Nas demonstrações financeiras
individuais da controladora, as informações financeiras das coligadas são reconhecidas através
do método de equivalência patrimonial.
•

Ágio:

Identificado na aquisição, líquido de quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável (o ágio em coligadas não é registrado e testado para redução do valor recuperável
separadamente).
• Operações controladas em conjunto:
São aqueles empreendimentos sobre cujas atividades a Companhia, direta ou indiretamente,
controla em conjunto com outro investidor, por meio de acordo contratual que exige
consentimento unânime para as decisões financeiras e operacionais. Uma operação controlada
em conjunto é uma operação na qual cada empreendedor utiliza seus próprios ativos com o
objetivo das operações em conjunto. As demonstrações financeiras consolidadas incluem os
ativos que a Companhia controla e os passivos nos quais ela incorre durante o curso das
atividades visando a operação conjunta, e as despesas nas quais a Companhia tenha incorrido
e sua participação nas receitas que aufere da operação conjunta.
b.

Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência.
c.

Moeda estrangeira

De acordo com as normas descritas no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e
Conversão de Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM n° 534, de 29 de
janeiro de 2008, a Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o real e as
moedas funcionais de suas controladas no exterior são peso chileno (MPX Energia de Chile
Ltda.), peso colombiano (MPX Colombia S.A.) e euro (MPX Austria GmbH) em função de seu
plano de negócios, ambiente econômico e, principalmente, em decorrência dos seus custos de
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operação. Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram
convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço. Transações em
moeda estrangeira, isto é, todas aquelas realizadas em moeda funcional distinta da
controladora, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e
passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa
de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio
sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados.
Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são
convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação
ao valor justo quando este é utilizado. Os ganhos e as perdas decorrentes de variações de
investimentos no exterior são reconhecidos diretamente no patrimônio líquido na conta de
ajustes acumulados de conversão e reconhecidos na demonstração do resultado quando esses
investimentos são alienados, todo ou parcialmente. As demonstrações financeiras de
controladas e coligadas no exterior são ajustadas às práticas contábeis do Brasil e,
posteriormente, convertidas para a moeda funcional da controladora pela taxa de câmbio da
data do fechamento.
d.

Instrumentos financeiros

Reconhecidos no ativo e no passivo. São mensurados, inicialmente, pelo valor justo, quando
aplicável, e, após o reconhecimento inicial de acordo com sua classificação. Instrumentos
financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo decrescido, para
instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quaisquer
custos de transação diretamente atribuíveis. Nas operações com derivativos, variações do
valor justo são registradas no resultado financeiro, na conta Instrumentos Derivativos, a não
ser que esses sejam relacionados a um hedge de fluxo de caixa. Nesses casos, as variações são
registradas no patrimônio líquido até a sua realização. Instrumentos financeiros não
derivativos incluem bancos, aplicações financeiras, contas a receber, outros créditos, assim
como fornecedores, empréstimos, contas a pagar e outras dívidas. Posteriormente ao
reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não-derivativos são mensurados conforme
descrito abaixo:
•

Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado:

Um instrumento é classificado pelo valor justo através do resultado se for mantido para
negociação, designado dessa forma quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos
financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Companhia gerencia
esses investimentos e toma decisões de compra e venda com base em seu valor justo de
acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela
Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos no
resultado quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são
medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado. As aplicações
financeiras da Companhia e de suas controladas foram classificadas nesta categoria.
•

Empréstimos e recebíveis

Mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros,
reduzidos por eventuais reduções no valor recuperável. Contas a receber de clientes, subsídios
a receber, depósitos vinculados e partes relacionadas da Companhia e suas controladas foram
classificados nesta categoria.
•

Instrumentos financeiros de derivativos e contabilidade de operações de hedge

Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos na data da sua negociação (“trade
date”) pelo seu valor justo. Subsequentemente, o valor justo dos instrumentos financeiros
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derivativos é reavaliado numa base regular, sendo os ganhos e perdas resultantes dessa
reavaliação registrados no resultado do período, exceto no que se refere aos derivativos de
cobertura de fluxo de caixa, conforme mencionado abaixo. A Companhia e suas controladas
utilizam de instrumentos financeiros de cobertura do risco de taxa de juros, variação cambial e
financiamentos. Os derivativos que não se qualificam como de cobertura de fluxo de caixa são
registrados como de negociação. Os derivativos de cobertura de fluxo de caixa são registrados
ao valor justo e os ganhos ou perdas são reconhecidos de acordo com o modelo de
contabilidade de hedge adaptado, como segue: 1) Na data de início da relação deve existir a
documentação formal da cobertura; 2) Existe a expectativa de que a cobertura seja altamente
eficaz; 3) A eficácia da cobertura possa ser mensurada de forma confiável; 4) A cobertura é
avaliada numa base contínua e efetivamente determinada como sendo altamente efetiva ao
longo do período do financiamento; e 5) Em relação à cobertura de uma transação prevista,
esta tem de ser altamente provável e tem de apresentar uma exposição a variações nos fluxo
de caixa que poderia em última análise afetar o resultado.
•

Cobertura de fluxos de caixa:

A parte efetiva das variações do valor justo dos derivativos designados e que se qualifiquem
como cobertura de fluxos de caixa é reconhecida em patrimônio líquido - ajuste de avaliação
patrimonial. Os ganhos ou perdas da parcela não efetiva da relação de cobertura são
reconhecidos em contrapartida no resultado do período, no momento em que ocorre a não
efetividade. Os valores acumulados em patrimônio líquido são transitados em resultados nos
períodos em que o item coberto afeta resultados. Entretanto, quando a transação prevista que
se encontra coberta resulta no reconhecimento de um ativo ou passivo não financeiro, os
ganhos ou perdas registrados em patrimônio líquido são reconhecidos em contrapartida do
custo inicial do ativo ou passivo. Quando um instrumento de cobertura expira ou é alienado,
ou quando a relação de cobertura deixa de cumprir os critérios para a contabilidade de hedge,
qualquer ganho ou perda acumulado registrado em patrimônio líquido na data mantém-se em
patrimônio líquido até que a transação prevista seja reconhecida em resultados. Quando já
não é esperado que a transação ocorra, os ganhos ou perdas acumulados registrados em
contrapartida de patrimônio líquido são reconhecidos imediatamente no resultado do período.
•

Efetividade:

Para que uma relação de cobertura seja classificada como tal, deve ser demonstrada a sua
efetividade. Assim, a Companhia e suas controladas executam testes prospectivos na data de
início da relação de cobertura e, em cada data de balanço realiza testes prospectivamente e
retroativamente de modo a demonstrar a sua efetividade e mostrando que as alterações no
valor justo do item coberto são compensadas por alterações no valor justo do instrumento de
cobertura, no que diz respeito ao risco coberto. Qualquer falta de efetividade apurada é
reconhecida em resultados no momento em que ocorre.
•

Caixa e equivalentes de caixa:

Estão representados por aplicações de curto prazo, de liquidez imediata, que são prontamente
conversíveis para quantias conhecidas de caixa e sujeitas a um insignificante risco de mudança
de valor.
•

Títulos e valores mobiliários

Títulos e valores mobiliários são ativos financeiros adquiridos pela Companhia, principalmente
com a finalidade de venda ou de recompra no curto prazo. Usualmente, incluem-se nesta
classificação valores mobiliários com vencimentos originais acima de 90 dias na data da
aplicação.
e.

Contas a receber
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Registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos. Não foi constituída
provisão para créditos de liquidação duvidosa dado que a Administração não possui
expectativa de perdas.
f.

Estoques

O custo dos estoques é avaliado pelo custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de
insumos, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas
localizações e condições existentes, reduzido por provisão para perda ao valor de mercado,
quando aplicável. O custo é representado pelos valores pagos de óleo diesel e óleo lubrificante
utilizados como insumos na geração de energia elétrica pela controlada Amapari Energia S.A.
g.

Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros, variações
cambiais e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é calculada a
partir da entrada em operação, pelo método linear com base nas taxas determinadas pela
Portaria ANEEL nº 815, de 30 de novembro de 1994, este método leva em consideração o
tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais. Não houve
alteração na vida útil dos bens. Esses ativos são depreciados por período não superior ao prazo
de autorização das operações da Companhia e suas controladas. Os custos de empréstimos
que são diretamente atribuídos à aquisição, à construção ou à produção de um ativo
imobilizado formam parte do custo deste ativo, conforme estabelece o CPC 20 e IAS 23. Os
custos de empréstimos já estavam sendo capitalizados conforme Deliberação CVM 193/96,
tendo em vista que são diretamente atribuíveis à construção do ativo.
h.

Intangíveis

Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, e são mensurados pelo
custo total de aquisição, menos as despesas de amortização. O ágio por expectativa de
rentabilidade futura não é amortizado e tem o seu valor recuperável testado anualmente e
encontra-se registrado como intangível nas demonstrações financeiras consolidadas e em
investimentos na demonstração financeira individual da controladora.
i.

Diferido

A Companhia manteve o saldo do ativo diferido de 31 de dezembro de 2008. Através de teste
de redução ao valor recuperável de ativos impairment, efetuou a baixa do valor total em 31 de
dezembro de 2010.
j.

Redução ao valor recuperável - impairment
•

Ativos financeiros (incluindo recebíveis):

A administração da Companhia não identificou qualquer evidência que justificasse a
necessidade de redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e 1º de
janeiro de 2009. Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha
ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do
ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que
os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não
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pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido a
Companhia e suas controladas sobre condições de que a Companhia e suas controladas não
considerariam em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em
processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso,
para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo
abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. A
Companhia e suas controladas consideram evidência de perda de valor para recebíveis tanto
no nível individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis individualmente
significativos são avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis
individualmente significativos identificados como não tendo sofrido perda de valor
individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que
tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis que não são
individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por
agrupamento conjunto desses títulos com características de risco similares. Ao avaliar a perda
de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências históricas da
probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos,
ajustados para refletir o julgamento da administração quanto às premissas se as condições
econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou
menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com
relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença
entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à
taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em
uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam
sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica
reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no
resultado.
•

Ativos não financeiros:

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas, que não os
estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de ágio o valor
recuperável é estimado todo ano na mesma época. O valor recuperável de um ativo ou
unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de
venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos
seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições
vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos
do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados
individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de
uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou
grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). Para fins do teste do valor
recuperável do ágio, o montante do ágio apurado em uma combinação de negócios é alocado
á UGC ou ao grupo de UGCs para o qual o benefício das sinergias da combinação é esperado.
Essa alocação reflete o menor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não é
maior que um segmento operacional determinado de acordo com o IFRS 8 e o CPC 22. Os
ativos corporativos da Companhia e suas controladas não geram entradas de caixa
individualmente. Caso haja a indicação de que um ativo corporativo demonstre uma redução
no valor recuperável, então o valor recuperável é alocado para a UGC ou grupo de UGC à qual
o ativo corporativo pertence numa base razoável e consistente. Uma perda por redução ao
valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor
recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Perdas no valor
recuperável relacionadas às UGCs são alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de
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qualquer ágio alocado às UGCs, e então, se ainda houve perda remanescente, para reduzir o
valor contábil dos outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs em uma base pro rata. Uma
perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto a outros
ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a
cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado,
diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança
nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por redução ao valor
recuperável é revertida somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o
valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de
valor não tivesse sido reconhecida. A administração da Companhia não identificou qualquer
evidência que justificasse a necessidade de redução ao valor recuperável em 31 de dezembro
de 2010. Em 31 de dezembro de 2009, a Administração identificou evidência da redução do
valor recuperável na controlada Termopantanal Ltda, e registrou a respectiva provisão para
perda (“impairment”).
k.

Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a empresa possui uma obrigação presente
legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que uma saída de
recursos econômicos seja necessária para liquidar a obrigação. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
l.

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, para as empresas
optantes pelo lucro real, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional
de 10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$240 anuais para imposto de renda e 9%
sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. São registrados para
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de
ativos, passivos e o seu respectivo valor contábil. A despesa com imposto de renda e
contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado com exceção do imposto de
renda diferido sobre os impactos de hedge accounting os quais encontram-se no grupo de
Ajuste de avaliação patrimonial, reconhecido diretamente no patrimônio líquido. Os ativos de
imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório. As
empresas optantes pelo lucro real no exercício findo de 31 de dezembro de 2010, não
apuraram lucro tributável, com exceção da Comercializadora de Energia Ltda e Amapari
Energia S.A, cujos valores de IRPJ e CSSL foram de R$ 50 e R$230, respectivamente.
m.

Pagamentos baseados em ações

Os efeitos do plano de remuneração baseado em ações são calculados com base no valor justo
e reconhecidos no balanço patrimonial e demonstração de resultados conforme as condições
contratuais sejam atendidas.
n.

Demais passivos circulantes e não circulante

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
balanço.
o.

Resultado por ação
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O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos
acionistas controladores e não controladores da Companhia e da média ponderada das ações
ordinárias e preferenciais em circulação no respectivo período. O resultado por ação diluído é
calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos
potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados.
p.

Informações por segmento

Um segmento operacional é um componente da Companhia que desenvolve atividades de
negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas
relacionadas com transações com outros componentes da Companhia. Todos os resultados
operacionais dos segmentos operacionais são revistos frequentemente pela Administração
para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu
desempenho, e para o qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis. Os
resultados de segmentos que são reportados à Administração incluem itens diretamente
atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. Os
itens não alocados compreendem principalmente ativos corporativos (primariamente a sede
da Companhia), despesas da sede, despesas e receitas financeiras e ativos e passivos de
imposto de renda e contribuição social.
q.

Demonstração do valor adicionado

A Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas
nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais
são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras conforme BRGAAP
aplicável às companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira
adicional.
r.

Novas normas e interpretações ainda não adotadas

Diversas normas, emendas e interpretações IFRS emitidas pelo IASB ainda não entraram em
vigor para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, a saber: Limited exemption from
Comparative IFRS 7 Disclosures for First-time Adopters; Improvements to IFRS 2010; IFRS 9
Financial Instruments; Prepayment of a minimum fund requirement (Amendment to IFRIC 14);
Amendments to IAS 32 Classification of rights issues. O CPC ainda não emitiu pronunciamentos
equivalentes aos IFRSs acima citados, mas existe expectativa de que o faça antes da data
requerida de sua entrada em vigor. A adoção antecipada dos pronunciamentos do IFRSs está
condicionada à aprovação prévia em ato normativo da Comissão de Valores Mobiliários. A
Companhia está em processo de avaliação dos impactos destas novas normas em suas
demonstrações financeiras.
10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor
a.
Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi- las.
Não identificamos quaisquer tipos de imperfeições, que possam comprometer as
demonstrações financeiras.
b.
Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do
auditor independente.
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Não foram identificados deficiências de controles internos.
10.7 - Destinações de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
a.

Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados.

Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários pela Companhia em 2010.
Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
b.
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição.
Não aplicável.
c.

Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios.

Não aplicável.
10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items).
Não aplicável.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

Não aplicável.
10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da
Companhia.
Não aplicável.
b.

Natureza e o propósito da operação.

Não aplicável.
c.
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da
Companhia em decorrência da operação.
Não aplicável.
10.10 - Plano de negócios
a.
Investimentos, incluindo: (i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos
em andamento e dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos
investimentos e (iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos
previstos
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A Companhia tem atualmente em seu portfólio três projetos em construção: Porto do
Pecém UTE Porto do Itaqui e MPX Pecém II. Abaixo estão descritos os investimentos da
Companhia nestes projetos, assim como suas fontes de financiamentos.
UTE PORTO DO PECÉM I

•

Estrutura societária: 50% MPX / 50% EDP
Em julho de 2009, foram contratadas duas linhas de financiamento de longo prazo para
o projeto, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável – BNDES e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID. O quadro abaixo resume as condições e
estágios dos financiamentos contratado para o projeto:

Valor
desembolsado
BNDES
BID (A + B
loan)
Total

%
Valor Total
Desembolso

Prazo
(anos)

R$ 1.080 MM

77%

R$ 1.410 MM

17

R$ 538 MM

95%

R$ 566 MM

13 a 17

R$ 1.618 MM

82%

R$ 1.976 MM

-

Carência

Custo

Jul/12

TJLP + 2,77%

(juros+principal)

a.a.

Jul/12

LIBOR + 3-3,5%

(principal)

a.a. c/ step-ups

-

-

Obs:

(1)
(2)

Valores em R$ nominais
A dívida em US$ está coberta por hedge cambial, contratado a uma taxa spot de 1,81 R$/US$

Considerando o valor total financiado pelo BNDES e BID e o investimento necessário para a
implantação do empreendimento, a estrutura de capital/dívida do projeto será de
aproximadamente 25%/75%.
Os investimentos realizados e previstos podem ser resumidos nas tabelas abaixo:

Capex Operacional Realizado (em R$ 000)
2007

2008

54.906

526.014

1T09

2T09

3T09

4T09

1T10

2T10

3T10

4T10

29.150 124.477 161.490 169.663 136.437 196.230 257.691 332.440

TOTAL
1.988.487

Obs:
(1) Incluindo impostos e eventuais contingências;
(2) Não considerando juros durante a construção e conta reserva para o serviço da dívida;
(3) Não incluindo os valores retidos relativos à garantia de execução no valor de R$ 81,4 milhões. Os valores serão desembolsados
à medida que o EPCista apresentar as devidas garantias.
(4) Gastos em moedas estrangeiras convertidos para Real com base na curva do hedge contratado.

Curva de Desembolso (%) e Capex Total Estimado (em R$ 000)
2007A

2008A

2009A

2010A

2011E 2012E

TOTAL

1,9%

18,5%

17,0%

32,4%

30,1%

2.844.081

0,0%

Obs:
(1) Valores esperados em termos nominais.
(2) Contingências orçadas e não utilizadas serão transferidas para o orçamento dos anos seguintes.
(3) Considera investimentos relativos à 100% do empreendimento.
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UTE PORTO DO PECÉM II

•

Em setembro de 2010, foi contratada linha de financiamento de longo prazo para o
projeto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. O
quadro abaixo resume as condições e estágio do financiamento contratado para o

Valor

%

desembolsado

Desembolso

R$ 438 MM

73%

R$ 603 MM

17

Jul/13 (juros+principal)

R$ 88 MM

66%

R$ 132 MM

17

Jul/13 (juros+principal)

BNDES social

-

0%

R$ 2 MM

9

Jul/13 (juros+principal)

TJLP

BNB (FNE)²

-

0%

R$ 250 MM

17

Jul/13 (principal)

8,5% a.a.

R$ 526 MM

53%

R$ 987 MM

-

-

-

BNDES direto
TJLP

Valor Total

Prazo

Carência

(anos)

BNDES direto
IPCA

Total

Custo

TJLP + 2,18%
a.a.
IPCA + 9,8%
a.a.

projeto:
Obs:
(1) Valores em R$ nominais
(2) Financiamento do BNB contratado. Aguardando liberação do 1º desembolso.

O empréstimo ponte de Pecém II no valor de R$ 305 milhões, renovado até o dia 26 de outubro
de 2010 à taxa de CDI + 2,5% a.a., foi pago antecipadamente no dia 18 de outubro de 2010 com
os recursos do primeiro desembolso do financiamento de longo prazo da controlada MPX
Pecém II junto ao BNDES, realizado no dia 15 de outubro de 2010.
Os investimentos realizados e previstos podem ser resumidos nas tabelas abaixo:

Capex Operacional Realizado (em R$ 000)
2008

1T09

2T09

3T09

4T09

1T10

2T10

63.619

88.283

97.919

5.519

107.739

74.453

66.447

3T10

4T10

122.955 158.332

TOTAL
785.265

Obs:
(1) Incluindo impostos e eventuais contingências;
(2) Não considerando juros durante a construção e conta reserva para o serviço da dívida;
(3) Não incluindo os valores retidos relativos à garantia de execução no valor de R$ 52,2 milhões. Os valores serão desembolsados
à medida que o EPCista apresentar as devidas garantias.
(4) Gastos em moedas estrangeiras convertidos para Real com base na curva do hedge contratado.

Curva de Desembolso (%) e Capex Total Estimado (em R$ 000)
2008A

2009A

2010A

2011E

2012E

TOTAL

4,8%

22,3%

31,5%

34,3%

7,1%

1.340.475

Obs:
(1) Valores esperados em termos nominais.
(2) Contingências orçadas e não utilizadas serão transferidas para o orçamento dos anos seguintes.
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UTE PORTO DE ITAQUI

•

Em dezembro de 2009, foram contratadas duas linhas de financiamento de longo prazo para o
projeto, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável – BNDES e o Banco do
Nordeste – BNB. O empréstimo do BNDES conta com uma linha de empréstimo direto e um
indireto, com os Bancos Bradesco e Votorantim atuando como repassadores do empréstimo
indireto. Considerando o valor total financiado pelo BNDES, BNB, Bradesco e Votorantim e o
investimento necessário para a implantação do projeto, a estrutura de capital/dívida do projeto
será de aproximadamente 25%/75%.
O quadro abaixo resume as condições e estágios dos financiamentos para o projeto:

Valor
desembolsado
BNDES direto

BNDES
indireto

%
Desembolso

R$ 541 MM

Valor
Total

BNB

R$ 187 MM

92%

Total

R$ 908 MM

73%

17

MM

Custo

(juros+principal

TJLP + 2,78% a.a.

)
IPCA + 12,1 % a.a.

Jul/12

R$ 241

75%

Carência
Jul/12

R$ 797

68%

R$ 180 MM

Prazo
(anos)

17

MM

($100MM) /

(juros+principal

TJLP + 4,5-5,0% a.a.

)

R$ 203

Jul/12

17

MM
R$ 1.241

8,5% a.a.

(principal)

-

MM

($141MM)

-

-

Obs:
(1) Valores em R$ nominais

Os investimentos realizados e previstos podem ser resumidos nas tabelas abaixo:
Capex Operacional Realizado (em R$ 000)
4T09

1T10

2T10

3T10

4T10

2007

2008

1T09

2T09

3T09

TOTAL

28.599

291.050

21.471

58.692

82.718 116.213 157.868 114.388 160.211 170.282 1.201.493

Obs:
(1) Incluindo impostos e eventuais contingências;
(2) Não considerando juros durante a construção e conta reserva para o serviço da dívida;
(3) Não incluindo os valores retidos relativos à garantia de execução no valor de R$ 50,3 milhões. Os valores serão
desembolsados à medida que o EPCista apresentar as devidas garantias.
(4) Gastos em moedas estrangeiras convertidos para Real com base na curva do hedge contratado.

Curva de Desembolso (%) e Capex Total Estimado (em R$ 000)
2007A 2008A
1,6%

16,3%

2009A

2010A

2011E 2012E TOTAL

15,6%

33,7%

28,6%

4,2 % 1.788.112

Obs:
(1) Valores esperados em termos nominais.
(2) Contingências orçadas e não utilizadas serão transferidas para o orçamento dos anos seguintes.
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b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Em maio de 2010, a MPX Energia S.A., assinou proposta para aquisição do novo projeto UTE
Seival (Usina Termelétrica Seival Ltda). Este projeot foi constituída com o propósito de
implantar e explorar, na condição de produtor independente de energia elétrica, uma
central geradora termelétrica, utilizando como combustível carvão mineral. Possuindo 600
MW de potência instalada. Em 31 de dezembro de 2010 o saldo do adiantamento para
futura aquisição deste investimento é de R$24.219.
Em 22 de novembro de 2010, foi celebrado contrato de compra e venda de ações entre as
partes. Caso essa operação não se conclua até o fim do prazo de vigência a MPX Energia S.A.
será ressarcida no montante total desembolsado corrigido pelo IGP-M, menos o montante
total de R$1.000 acrescido pela atualização monetária, que serão retidos pela Potencial
Vendedora.
A efetivação dessas transações está sujeita, basicamente, às seguintes condições:
•

Conclusão de auditoria técnica

•

Obtenção de certidões negativas

•

Anuência da ANEEL

c. Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já
divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para
desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já
divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
A Companhia busca desenvolver todos os seus projetos de forma sustentável, visando a
máxima eficiência energética a custos baixos, mantendo, em paralelo, proteção ao meio
ambiente. Desse modo, a Companhia atua continuamente na aquisição, pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias limpas e projetos ambientalmente sustentáveis. No
campo de P&D, a Companhia desenvolve diversos projetos, alguns ainda em fase de
negociação e contratação, e outros já em fase de implementação.

ii.

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
Vide item anterior.

iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados
Foi firmado um convênio com a COPPE-UFRJ para a criação de um Centro de Pesquisa
em Geração de Energia. Os principais objetivos do novo centro serão a realização de
pesquisas e desenvolvimento tecnológico em geração de energia e a formação e
treinamento de pessoas no setor, sendo prevista ainda a construção de laboratórios que
dêem suporte físico às análises e estudos planejados. A COPPE-UFRJ é ainda parceira da
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Companhia e da Universidade de Tsingua, na China, para estudos conjuntos de controle e
armazenamento de CO2, dentre outros.
iv.

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
A Companhia ainda não incorreu em gastos relativos ao desenvolvimento de novos produtos ou
serviços.
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ANEXO II

Em cumprimento ao artigo 10 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, a MPX
Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”) fornece, abaixo, as informações indicadas nos itens 12.6
a 12.10 do Formulário de Referência, regime informacional previsto na Instrução CVM nº 480,
de 7 de Dezembro de 2009, a que emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em
mercados estão sujeitos:

ITEM 12 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

12.6 Informações sobre os Administradores e Membros do Conselho Fiscal

12.6.1 Conselho de Administração
Paulo
Luiz do

Idade

Rodolpho

Manuel

Flavio

Tourinho

Mendes de

Paulo Monteiro

Eike Fuhrken

Eliezer Batista

Amaral de

Batista

da Silva

França Pereira

Samir Zraick

Godinho

Neto

Mendonça

Barbosa Filho

54

86

75

70

49

70

61

53

Empresário

Engenheiro

Engenheiro

Advogado

Economista

Geólogo

664.976.807-

607.460.507-

014.707.017-

149.615.207-

666.112.617-

046.999.205-

028.909.252-

30

63

15

72

53

00
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Profissão

Engenheiro

Engenheiro

Civil
CPF

Eletricista
516.853.297-72

Cargo

Vice

Conselheiro

Conselheiro

Presidente

Independente

Independente

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

AGO 2012

AGO 2012

AGO 2012

Outros

Diretor

Vice

Cargos

Presidente da

Presidente do

OGX

Conselho de

,Presidente

Administração

Presidente
Proposto

Conselheiro
Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

26.04.2011

AGO 2012

AGO 2012

AGO 2012

AGO 2012

AGO 2012

Diretor Geral

Sustentabilidade

Conselheiro
Independente
nas empresas
MMX, LLX e
OSX

Diretor da
EBX, Diretor
Presidente e
Presidente do
Conselho de
EBX Brasil S.A.
e Centennial
Asset
Participações
Açu S.A.,
Membro do
Conselho de
Administração
da LLX e OSX.

da OGX

e Presidente do

Independente

Sim

-

Independente

Data de
Eleição
Data da
Posse
Prazo do
Mandato

Eleito por

da EBX e

da OSX, e

Presidente

OGX,

dos

Presidente

Conselhos de

Honorário dos

MMX, LLX,

Conselhos de

OGX e OSX

MMX e LLX

Sim

Sim

Conselheiro
Independente
nas empresas
MMX, LLX e
OSX

-

-

Diretor de

Conselheiro
Petróleo e

Conselho

Gás S.A. e

Ambiental do

Conselheiro

Grupo EBX.

da OSX.

Conselheiro da

da OGX.

OGX e LLX

Sim

Sim
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Controlador

12.6.2 Diretoria
A Diretoria não é eleita em Assembléia, desta forma o fornecimento das informações acima
para a Diretoria não se aplica.

12.6.3 Conselho Fiscal.
Não há Conselho Fiscal instalado.

12.7 Fornecer as informações mencionadas no item “12.6” em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.

12.7 Comitê de Auditoria:
Embora a Companhia possua Comitê de Auditoria, este item não é aplicável, pois, a eleição do
mesmo não ocorre em Assembléia.

12.8 Currículo dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal Conselho de
Administração

Eike Fuhrken Batista, Presidente do Conselho de Administração, é também fundador e CEO da
EBX, dirigindo o Grupo EBX há mais de 20 anos. Cursou engenharia metalúrgica na
Universidade de Aachen, Alemanha. Além disso, Eike Batista foi eleito, em 1985, Presidente &
CEO da TVX Gold Inc., empresa mineradora de ouro, de capital aberto, com ações negociadas
nas Bolsas de Toronto e Nova York. Atualmente acumula, além da posição de Controlador, a
posição de Presidente do Conselho de Administração das Companhias MMX, LLX, OSX e MPX,
desde 2006, 2007, 2010 e 2007, respectivamente. Conforme declaração recebida e assinada, o
Presidente do Conselho declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal,
condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Eliezer Batista da Silva, Vice Presidente do Conselho, indicado pelo Controlador, é bacharel em
engenharia civil pela Universidade Federal de Engenharia e Arquitetura do Paraná. É exMinistro de Minas e Energia do Brasil (de 1962 a 1964), Ministro de Estado da Secretaria de
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Assuntos Estratégicos no Brasil (1992) e ex-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
e Rio Doce International (1961; 1979 e 1986, respectivamente). É membro da Academia de
Ciências da Rússia e do Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Acumula ainda
o cargo de membro do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável e do Conselho
Curador do CEBRI/Rio e ocupa a posição de Presidente Honorário dos Conselhos de
Administração das Companhias MMX, LLX e OSX, desde 2006, 2007 e 2010, respectivamente e
Vice-Presidente do Conselho de Administração da OGX, desde 2009.

Luiz do Amaral de França Pereira, Conselheiro Independente, é graduado em engenharia civil
pela Universidade Federal do Paraná e participou do Stanford Executive Program, Stanford
University, California, USA, e de diversos cursos nas áreas de administração de empresas e
finanças empresariais. Atualmente é sócio-gerente da Três Rios Consultoria e Planejamento
Ltda., atuando como consultor independente para assuntos societários e financeiros para
diversas empresas e é Membro do Conselho Fiscal do Instituto Desiderata. Foi Diretor da
Santana Participações e Empreendimentos Ltda. e Igaporã Participações (ex-Caemi). Atuou no
Grupo Caemi por mais de 3 anos como Vice-Presidente de Finanças e de Relações com
Investidores, inclusive como membro do Conselho de Administração da Caemi e de empresas
controladas. Atuou no Grupo Monteiro Aranha por 7 anos como Diretor Vice-Presidente e
como membro do Conselho de Administração de empresas controladas. Atuou no Grupo Vale
do Rio Doce por 13 anos, exercendo diversas funções e depois por 7 anos como Diretor VicePresidente e de Relações com Investidores, e como membro do Conselho de Administração de
empresas controladas. Foi Diretor executivo em empresas do grupo Bozzano, Simonsen.
Atualmente é membro independente dos Conselhos de Administração das Companhias LLX,
MMX e OSX.

Samir Zraick, Conselheiro Independente, é também Membro independente dos Conselhos das
Companhias MMX, LLX e OSX. Formou-se em engenharia pela Escola Politécnica da
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1964. Obteve o título de mestre em engenharia
eletrônica pela Delft University da Holanda em 1966. Posteriormente obteve o título de doutor
pela Faculté des Sciences de l´Université de Paris em 1970. Trabalhou na Companhia Vale do
Rio Doce como gerente geral de sistemas no período de 1971 a 1975. Foi vice-presidente da
Rio Doce América, uma subsidiária americana da Companhia Vale do Rio Doce entre 1975 e
1979. Fez parte do Conselho de Administração e atuou como Chairman do Marketing Comittee
da Quebec Cartier Mining Co. - QCM, localizada na província do Quebec, Canadá, durante os
anos de 1990 a 1999. É ainda membro do Conselho de Administração da Embraer.
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Flávio Godinho, Conselheiro indicado pelo Controlador, atua como Diretor da EBX. É formado
em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com cerca de 25 anos de
experiência nas mais variadas operações de M&A e Corporate Finance Transactions ligadas ao
setor de recursos naturais, energia, saneamento e logística, tendo atuado como Senior Vice
President, General Counsel & Chief Corporate Development Officer em diversas empresas, no
Brasil e exterior, relacionadas ao Grupo EBX. Flávio é também Diretor Presidente e Presidente
do Conselho de administração das Companhias EBX Brasil S.A., Centennial Asset Participações
Açu S.A., além de membro do conselho de OSX e LLX.

Rodolpho Tourinho Neto, Conselheiro independente, Cursou Economia pelas Universidades
de São Paulo (USP) e Federal da Bahia (UFBA), obtendo graduação por esta última. Possui pósgraduação em Economia e Administração de Empresas pela Bradley University (Illinois/EUA).
Atuou como Secretário de Fazenda do Estado da Bahia, Ministro de Estado de Minas e Energia
e Senador pelo Estado da Bahia. Foi Presidente dos Conselhos da Petrobras S A, da Petrobras
Distribuidora e da Eletrobrás. Foi também Membro do Conselho da Associação das Empresas
de Crédito, Financiamento e Investimentos - São Paulo (ACREFI), Vice-Presidente da Associação
das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimentos - Rio de Janeiro (ADECIF), Presidente
do Sindicato de Bancos do Estado da Bahia, Membro do Conselho da Federação Nacional de
Bancos (FENABAM), Membro do Conselho da American Express do Brasil, Presidente da
American Chamber of Commerce - Salvador/BA, Vice-Presidente do Board da Escola
Panamericana da Bahia. Membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP. É Presidente do
Instituto Claro e Diretor de Assuntos Corporativos da Claro S.A. É ainda membro independente
do Conselho da OGX.

Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Conselheiro indicado pelo Controlador, é Diretor Geral e
Diretor de Exploração da OGX. Formou-se em geologia na Universidade de São Paulo-USP.
Iniciou a carreira na Petrobras onde trabalhou por mais de 30 anos, ocupando diversos cargos
gerenciais, incluindo o de Gerente Geral da Unidade de Negócios de E&P da Petrobras em
Sergipe-Alagoas, Gerente Geral da Unidade de Negócios de E&P da Petrobras na Colômbia e
Gerente de Exploração para a América e o Oriente Médio. Em 2002, Paulo Mendonça tornouse Gerente Geral e posteriormente Gerente Executivo de toda a área de Exploração da
Petrobras tendo permanecido em tal cargo até julho de 2007, quando ingressou na OGX.
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Paulo Monteiro Barbosa Filho, Conselheiro indicado pelo Controlador, é Diretor de
Sustentabilidade e Presidente do Conselho Ambiental e Social da EBX desde Julho de 2010.
Graduou-se em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis com
MBA em gestão e planejamento estratégico e possui cerca de 30 anos de experiência no setor
elétrico. Desde 2001 foi responsável pelo planejamento estratégico de energia do grupo EBX,
tendo sido Diretor de Novos Negócios da MPX Energia S.A. de setembro de 2007 até agosto de
2010. Foi sócio Diretor da Energy Consultoria e Participações Ltda. de 1998 a 2001, Diretor
Executivo da Enersul S.A. de 1995 a 1997, responsável pelo desenvolvimento de plano
estratégico do parque de geração de energia elétrica, bem como de estudos e negociações
para implantação da empresa de gás do Mato Grosso do Sul. Foi consultor da Federação das
Indústrias do Mato Grosso do Sul e das indústrias de base. É ainda membro do Conselho das
Companhias OGX e LLX desde 2010.

12.9 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a. Administradores da Companhia.
Eliezer Batista da Silva, Membro do Conselho de Administração, é pai do Sr. Eike F. Batista,
Presidente do Conselho de Administração.

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia.
Não há.

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia.
Eliezer Batista da Silva, Membro do Conselho de Administração, é pai do Sr. Eike F. Batista,
Controlador da Companhia.

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas da Companhia.
Não há.

12.10 Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:
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a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia.
O Sr. Paulo Mendonça é Diretor Geral da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., sócio-quotista
da MPX na OGX Maranhão Petróleo e Gás Ltda.

b. Controlador direto ou indireto da Companhia.
Não aplicável à Companhia.

c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
O Sr. Eike Batista, Presidente do Conselho de Administração e controlador da Companhia, em
conjunto com os Srs. Eliezer Batista da Silva, Paulo Monteiro Barbosa Filho e Flavio Godinho,
todos membros do Conselho de Administração da MPX, são também membros do Conselho de
Administração da LLX Logística S.A. (“LLX”) sendo o Sr. Eike Batista ainda o Presidente do
Conselho e controlador direto e indireto da LLX, controladora da LLX Açu Operações Portuárias
S.A. (“LLX Açu”), empresa com a qual a UTE Porto do Açu S.A. (“UTE”), controlada da MPX,
assinou o contrato de locação de imóvel de propriedade da LLX Açu, para instalação de usina
termoelétrica da UTE em 13/02/2008, conforme publicado nos contratos com partes
relacionadas de ambas as Companhias controladoras..

35

ANEXO III

Em cumprimento ao artigo 12 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, a MPX
Energia S.A.. (“Companhia” ou “MPX”) fornece, abaixo, as informações indicadas no item 13 do
Formulário de Referência, regime informacional previsto na Instrução CVM nº 480, de 7 de
Dezembro de 2009, a que emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em
mercados estão sujeitos:

ITEM 12 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
a. Objetivos da política ou prática de remuneração
O objetivo da política de remuneração da Companhia é valorizar o desempenho de seus
profissionais na evolução da empresa,

conforme planejamento

estratégico

definido

internamente e alinhado com o retorno aos acionistas no curto, médio e longo prazo. Desta
forma, a Companhia estimula a melhoria de sua gestão, bem como das empresas que estejam
sob o seu controle direto ou indireto, motiva e retém executivos altamente qualificados nos
quadros da Companhia.

b. Composição da remuneração, indicando: (i) descrição dos elementos da remuneração e os
objetivos de cada um deles; (ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total; (iii)
metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração; e (iv)
razões que justificam a composição da remuneração

Diretoria Executiva
Remuneração Fixa
Montante fixo mensal, definido de acordo com a responsabilidade de cada cargo e
em linha com as melhores praticadas do mercado.
Benefícios
Os benefícios disponibilizados pela Companhia a seus administradores incluem Plano
de saúde e Seguro de Vida, e estendem-se a seus dependentes.
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Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da MPX
Energia S.A. detidas pelo Acionista Controlador
O Acionista Controlador outorgou em favor de determinados membros da
administração, opções de ações de sua titularidade de emissão tanto da MPX quanto
de outras companhias também controladas pelo Acionista Controlador, quais sejam
MMX Mineração e Metálicos S.A. e LLX Logística S.AA partir da adoção do padrão
contábil IFRS, que ocorrerá em relação ao exercício social a ser encerrado em 2010,
este plano passará a ser reconhecido no resultado do Emissor. Esta parcela da
remuneração tem por objetivo: (i) estimular o aprimoramento da gestão da
Companhia e das empresas que estejam sob o seu controle direto ou indireto,
conferindo aos Participantes a possibilidade de serem acionistas da Companhia,
estimulando-os, assim, a trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam
valorizar a Companhia; (ii) atrair, motivar e reter executivos altamente qualificados nos
quadros da Companhia; e (iii) ampliar a atratividade da Companhia e das empresas que
estejam sob o seu controle direto ou indireto.
Conselho de Administração
Remuneração Fixa
Os membros recebem, mediante participação em reunião do Conselho de
Administração, uma remuneração fixa por reunião.

Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias da Companhia
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 26 de novembro de 2007, a
Companhia aprovou o Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de
Ações Ordinárias de Emissão da MPX Energia S.A. (“Programa”), através do qual os
membros do Conselho de Administração poderão adquirir, em prazo e por preço
previamente fixados, ações ordinárias da Companhia em condições de mercado,
ou mais favoráveis àquelas delineadas pelo mercado, mas desde que atendidos todos
os termos e condições previstas no Programa.
Comitê de Auditoria
No caso do Comitê de Auditoria, honorários pagos em razão das responsabilidades
assumidas, do tempo dedicado à Companhia e da competência profissional de cada
um dos membros do Comitê de Auditoria.
c.
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A administração da Companhia recebe do controlador ou da Companhia opções de
compra de ações da MPX, compondo parte substancial da remuneração. Neste
sentido, a maior parte da remuneração dos administradores está relacionada com o
desempenho das ações da companhia.

37

d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A remuneração fixada leva em consideração as responsabilidades, o tempo dedicado
às funções, a competência e reputação profissional e a remuneração praticada pelo
mercado, visando o desenvolvimento da Companhia.
A remuneração variável dos Administradores da Companhia está diretamente atrelada
ao preço da ação, que por sua vez reflete o desempenho da companhia.
e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia
de curto, médio e longo prazo
Tanto a outorga de opções de compra pelo acionista controlador aos diretores e
membros do Conselho da Administração da Companhia quanto o Programa e o
Plano de Outorga de Opções da Companhia alinham os interesses de
administradores e principais colaboradores aos da Companhia e de seus
acionistas por meio de benefícios de acordo com a performance das ações da
Companhia. Por meio do Programa e do Plano, a Companhia busca estimular a melhor
gestão e a retenção dos executivos e empregados, visando ganhos pelo
comprometimento com os resultados de longo prazo e o desempenho de curto prazo.
Ademais, o Programa e o Plano visam possibilitar à Companhia obter e manter os
serviços de executivos de alto nível, oferecendo a tais executivos, como
vantagem adicional, se tornarem acionistas da mesma, nos termos e condições
previstos no Plano.
f.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
De forma a incentivar os principais executivos da Companhia e motivá-los a buscar
sempre melhores resultados de longo prazo para a empresa, o acionista controlador
outorgou opções de compra de ações ordinárias da MPX Energia S.A. de sua
propriedade em favor dos diretores e determinados membros do Conselho de
Administração da Companhia. As opções outorgadas a esses profissionais podem ser
exercidas na proporção que varia entre10 a 20% ao ano, conforme estabelecido nos
respectivos contratos de outorga, com durações que variam de 5 a 10 anos. Os
beneficiários das opções estão sujeitos às restrições de venda pelo prazo de 36 (trinta
e seis) meses após a assinatura dos respectivos contratos.
Além disso, determinados membros da Diretoria receberam do acionista controlador
opções de compra de ações de outras companhias também controladas pelo acionista
controlador, quais sejam MMX Mineração e Metálicos S.A. e LLX Logística S.A., as
quais, de acordo com o padrão contábil IFRS, passarão a ser reconhecidas no
resultado do Emissor no exercício de 2010. As opções outorgadas a esses profissionais
podem ser exercidas na proporção de 20% a cada aniversário da respectiva outorga,
com durações de 5 anos, conforme estabelecido nos respectivos contratos de outorgas
individuais. Os diretores beneficiários de tais opções estão sujeitos a determinadas
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restrições de venda das ações adquiridas do Acionista Controlador, incluindo uma
proibição de venda de tais ações pelo prazo de 36 meses após a assinatura dos
respectivos contratos. Por se tratar de opção de compra outorgada diretamente pelo
acionista controlador, tais opções, se exercidas, não requererão a emissão de novas
ações e, portanto, não resultarão na diluição dos demais acionistas da companhia.
g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da
Companhia
Na hipótese de mudança, direta ou indireta, do controle acionário da Companhia, bem
como nos casos de fusão, cisão com ou sem extinção da pessoa cindida, incorporação
ou transformação da Companhia, assim como no caso de incorporação de ações,
deverão ser respeitados os Programas e Planos já instituídos (na medida em que
permitido por lei), fazendo-se os ajustes necessários no número de opções, inclusive
respeitando-se as relações de troca utilizadas para efeito das operações descritas
acima. Poderá, nestes casos, o Conselho de Administração deliberar, quando da
instituição do Plano, a transformação imediata de opções ainda não passíveis de
serem exercidas (“Opções Não Maduras”) em opções passíveis de serem exercidas
(“Opções Maduras”).
13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2011 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

9,00

6,00

15,00

Salário ou pró-labore

0,00

4.250.000,00

4.250.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

230.000,00

230.000,00

685.000,00

0,00

685.000,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

685.000,00

4.480.000,00

5.165.000,00

Remuneração fixa anual

Participações em comitês
Outros
Remuneração variável

Total da remuneração
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2009 - Valores Anuais

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2010 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

9,00

5,00

14,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.515.512,88

3.515.512,88

Benefícios direto e indireto

0,00

155.961,52

155.961,52

445.000,00

0,00

445.000,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

17.152.743,50

27.501.473,20

45.196.230,70

Total da remuneração

18.190.757,50

31.172.947,60

49.363.705,10

Remuneração fixa anual

Participações em comitês
Outros
Remuneração variável
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Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária
9,00

Conselho Fiscal

Total

6,00

15,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

0,00

3.820.524,19

3.820.524,19

Benefícios direto e indireto

0,00

192.364,79

192.364,79

Participações em comitês

508.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Outros

508.000,00

Remuneração variável

Baseada em ações

17.152.743,50

32.145.673,40

49.298.416,90

Total da remuneração

17.660.743,50

36.158.562,38

53.819.305,88

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Não houve qualquer remuneração variável nos três últimos exercícios sociais, bem
como não há remuneração variável prevista para o exercício corrente do Conselho de
Administração e Diretoria Estatutária da Companhia.
13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária
a. Termos e condições gerais
A Companhia possui dois planos de remuneração baseados em ações ordinárias de
emissão da Companhia, sendo eles o: (i) Plano de Outorga de Opções de Compra de
Ações do Acionista Controlador; e (ii) Plano de Outorga de Opções de Compra de
Ações da Companhia.
O Acionista Controlador outorgou em favor de determinados membros da
administração, opções de ações de sua titularidade de emissão tanto da MPX quanto
de outras companhias também controladas pelo Acionista Controlador, quais sejam
MMX Mineração e Metálicos S.A. e LLX Logística S.A..
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia
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O Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia
que foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de novembro de
2007 estabelece que poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de opção de
compra de ações todos os membros do Conselho de Administração, diretores,
gerentes, consultores e empregados da Companhia, bem como outras empresas
pertencentes ao Grupo MPX. As opções de compra ou subscrição de ações a serem
outorgadas nos termos do Plano poderão conferir direitos de aquisição ou subscrição
sobre um número de ações que não exceda 1% (um por cento) do total de
ações de emissão da Companhia, sendo para efeito deste limite, considerado o
somatório das Opções Não Maduras e das Opções Maduras.
De acordo com esse Programa, os cinco membros do Conselho de Administração
poderão exercer opções de compra de ações da Companhia no total de 38.696 ações
para cada um.
As opções serão exercidas na proporção de 20% em cada um dos cinco primeiros
aniversários da Oferta.
A Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 26 de novembro de 2007, aprovou a
criação do Programa de Opção de Compra de Ações (“Programa”) de emissão da MPX
Energia S.A.
De acordo com esse Programa, cinco membros do Conselho de Administração poderão
exercer opções de compra de ações da MPX Energia S.A. no total de 1.758 ações para
cada um.
As opções serão exercidas na proporção de 20% em cada um dos cinco primeiros
aniversários da oferta pública, ocorrida em 14 de dezembro de 2007.
A Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 28 de maio de 2009, aprovou também
o exercício de compra de 1.760 ações maturadas em 13 de dezembro de 2008.
A Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 17 de julho de 2009, aprovou o
desdobramento das ações da MPX, passando cada 1 (uma) ação ordinária da
Companhia a corresponder a 20 (vinte) ações ordinárias, com isto o número das
opções não exercidas do Programa de Opção de Compra de Ações passou de 7.030
para 140.600, de um total de 175.800.
O valor justo das opções outorgadas foi reconhecido no resultado do exercício de
2008 no montante de R$ 3.668. Até 31 de dezembro de 2009 foi apropriado ao
resultado o montante de R$ 2.094 referente à remuneração no período. Segue abaixo
o detalhamento:
A segunda data de maturação ocorreu em 13 de dezembro de 2009, e as 35.200
opções foram exercidas por meio de aumento de capital registrado em Ata de Reunião
do CA em 15 de dezembro de 2009. Com isto o número das opções não exercidas do
Programa de Opção de Compra de Ações em 31 de dezembro de 2010 é de 105.400.
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Quadro 1 - Opções de ações outorgadas em ações pela Companhia
Data da
outorga

26/11/2007

Condições da
outorga

Permanecer na
Companhia pelo
prazo de 5 anos

Data
maturação

Data
vencimento

Quantidade de
opções outorgadas

12/12/2008
13/12/2009
13/12/2010
13/12/2011
13/12/2012

13/12/2009
13/12/2010
13/12/2011
13/12/2012
13/12/2013

35.200
35.200
35.200
35.100
35.100

Total

175.800

2010
Preço de
exercício
R$/ação

Quantidade
de opções

3,09

175.800

Saldo em 31 de dezembro de 2008

3,09

175.800

Exercidas em 2009

3,20

(70.400)

Saldo em 31 de dezembro de 2009

3,22

105.400

-

-

3,32

105.400

Saldo em 27 de novembro de 2007
Exercidas em 2008

Exercidas em 2010
Saldo em 31 de dezembro de 2010

2010
Quantidade de opções exercíveis em 31 de dezembro de 2010
Prazo médio remanescente (anos)
Valor justo das opções outorgadas em R$
Preço médio ponderado das ações em R$
Preço de exercício das opções em R$
Volatilidade esperada
Prazo das opções (anos)
Taxa de juros livre de risco (média)

35.200
1,98
21,82
26,34
3,41
12,50% a 25,36%
1,98
5,93%

Efeitos no resultado do período:
Outorga de opções de ações R$ mil

1.314

Valor intrínseco em R$ mil

2.426

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador
De forma a incentivar os principais administradores e executivos da Companhia, o
acionista controlador outorgou em abril de 2008, opções de compra de ações da
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Companhia de sua propriedade, a favor destes profissionais, por meio de “Instrumento
Particular de Contrato de Opção de Compra de Ações”, sem qualquer custo ou diluição
aos acionistas minoritários.
Referidas opções representam um mecanismo de remuneração e de retenção destes
profissionais, considerados pelo acionista controlador como recursos fundamentais
para o sucesso da Companhia. As ações disponibilizadas correspondem a um total de
1.603.140 ações, totalmente integralizadas e equivalentes a 1,17% das ações totais da
Companhia.
As opções de compra serão exercidas na proporção aproximada de 20% ao ano, a
partir
do
dia
13 de dezembro de cada ano dentro de um prazo de cinco anos, com início em 2008.
Uma vez efetuada a transferência das ações, serão conferidos os direitos e privilégios
de acionista.
De acordo com referido instrumento de contrato, as ações transferidas não poderão
ser vendidas sem a expressa autorização do acionista controlador. Esta restrição é
válida até 13 de dezembro de 2010.

Quadro 2 - Opções de ações outorgadas em ações pelo Controlador

Quantidade de Opções Exercíveis em 31 de dezembro de 2010
Valor de Mercado em 31 de dezembro de 2010 (R$/ação)
Volatilidade esperada
Taxa de Juros Livre de Risco

MMX

LLX

MPX

76.928
11,23
24,61%
11,69%

57.660
4,73
24,61%
11,69%

1.806.448
26,34
12,50%
12,01%

Ação Objeto: MMX
Preço de Exercício: R$ 0,01
Preço da Ação na Data da Outorga: R$ 40,70
Valor Justo Médio das Opções: R$ 40,69
Opções de ações outorgadas em ações
Data da
outorga

Condição da
outorga

Data de
maturação

Data de
vencimento

Quantidade de opções
outorgadas

Em permanecer
na Companhia
21/07/2006
até a data de
cada
maturação.

21/07/2007
21/07/2008
21/07/2009
21/07/2010
21/07/2011

21/07/2008
21/07/2009
21/07/2010
21/07/2011
21/07/2012

19.232
19.232
19.232
19.232
19.232

Os efeitos no resultado no período de 2010.
Valor justo das operações outorgadas apropriadas em 31 de dezembro de 2010 (R$ mil):
265.
Ação Objeto: LLX
Preço de Exercício: R$ 0,01
Preço da Ação na Data da Outorga: R$ 4,90
Valor Justo Médio das Opções: R$ 4,89
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Opções de ações outorgadas em ações
Data da
outorga

19/06/2008

Condição da
outorga

Data de
maturação

Data de
vencimento

Quantidade de opções
outorgadas

Em permanecer
na Companhia
até a data de
cada
maturação.

21/07/2008
21/07/2009
21/07/2010

21/07/2009
21/07/2010
21/07/2011

19.220
19.220
19.220

21/07/2011

21/07/2012

19.220

Os efeitos no resultado no período de 2010.
Valor justo das operações outorgadas apropriadas em 31 de dezembro de 2010 (R$ mil):
55.
Ação Objeto: MPX
Preço de Exercício: R$ 0,01
Preço da Ação na Data da Outorga: R$ 47,50
Valor Justo Médio das Opções: R$ 47,49
Opções de ações outorgadas em ações
Data da
outorga

Condição da
outorga
Em permanecer
na Companhia
28/04/2008
até a data de
cada
maturação.

Data de
maturação
13/12/2008
13/12/2009
13/12/2010
13/12/2011
13/12/2012

Data de
vencimento
13/12/2009
13/12/2010
13/12/2011
13/12/2012
13/12/2013

Quantidade de opções
outorgadas
229.956
229.956
229.956
229.956
229.956

Os efeitos no resultado no período de 2010.
Valor justo das operações outorgadas apropriadas em 31 de dezembro de 2010 (R$ mil):
11.251.
Ação Objeto: MPX
Preço de Exercício: R$ 0,01
Preço da Ação na Data da Outorga: R$ 47,50
Valor Justo Médio das Opções: R$ 47,49
Opções de ações outorgadas em ações
Data da
outorga

28/04/2008

Condição da
outorga

Data de
maturação

Data de
vencimento

Quantidade de opções
outorgadas

Em permanecer
na Companhia
até a data de
cada maturação.

13/12/2008
13/12/2009
13/12/2010
13/12/2011
13/12/2012
13/12/2013
13/12/2014

13/12/2009
13/12/2010
13/12/2011
13/12/2012
13/12/2013
13/12/2014
13/12/2015

673.268
673.268
673.268
673.268
673.268
673.268
673.268
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13/12/2015
13/12/2016
13/12/2017

13/12/2016
13/12/2017
13/12/2018

673.268
673.268
673.268

Os efeitos no resultado no período de 2010.
Valor justo das operações outorgadas apropriadas em 31 de dezembro de 2010 (R$ mil):
51.935.
b. Principais objetivos do plano
O Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador e o Plano
de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia têm por objetivos: (i)
estimular a melhor gestão da Companhia e das empresas que estejam sob o seu
controle direto ou indireto, conferindo aos Participantes a possibilidade de serem
acionistas da Companhia, estimulando-os, assim, a trabalhar na otimização de
todos os aspectos que possam valorizar a Companhia; (ii) atrair, motivar e reter
executivos altamente qualificados nos quadros da Companhia; e (iii) ampliar a
atratividade da Companhia e das empresas do Grupo MPX. Para maiores informações
sobre o Plano do Controlador, veja o item 13.4 acima.
c. Forma como o plano contribui para esses objetivos
O Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador e o Plano
de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia conferem aos seus
beneficiários a possibilidade de serem acionistas da Companhia, estimulando-os a
trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam valorizar a Companhia.
Para maiores informações sobre o Plano do Controlador, veja o item 13.4 acima.
d. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
A Companhia possui uma política de valorização do mérito individual dos empregados,
com base no cumprimento de metas operacionais e financeiras. O Plano de Outorga de
Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador e o Plano de Outorga de Opções
de Compra de Ações da Companhia constituem instrumentos de longo prazo
incentivadores do bom desempenho individual e do comprometimento com metas
empresariais. Para maiores informações sobre o Plano do Controlador, veja o item
13.4 acima.
e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a
curto, médio e longo prazo
O Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador e o Plano
de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia alinham os interesses
de administradores e principais colaboradores aos da Companhia e de seus
acionistas por meio de benefícios à performance das ações da Companhia. Por meio do
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador e o Plano
de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, buscamos estimular a
melhor gestão e a retenção dos nossos executivos e empregados, visando ganhos pelo
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comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho de curto
prazo. Ademais, visam possibilitar à Companhia obter e manter os serviços de
executivos de alto nível, engajá-los na Companhia, oferecendo , como vantagem
adicional, se tornarem acionistas da mesma, nos termos e condições previstos no
respectivo plano, comprometendo-os com os resultados de médio e longo prazos.
Para maiores informações sobre o Plano do Controlador, veja o item 13.4 acima.
f. Número máximo de ações abrangidas
O Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia poderá conferir
direitos de aquisição ou subscrição sobre um número de ações que não exceda 1% (um
por cento) do total de ações de emissão da Companhia, sendo para efeito deste
limite, considerado o somatório das Opções Não Maduras e das Opções Maduras.
Para maiores informações sobre o Plano do Controlador, veja o item 13.4 acima.
O número máximo de ações que podem ser abrangidas pelo Plano de Outorga de
Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador não obedece a um critério
pré-estabelecido e é determinado pelo próprio Acionista Controlador.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas
Vide item anterior.
h. Condições de aquisição de ações
Nos termos do Programa, as opções poderão ser exercidas conforme preço a ser
determinado pelo Conselho de Administração, respeitado o preço mínimo de 80% e
o máximo de 100% do valor de mercado das ações, calculado pela média simples do
preço das ações da Companhia nos 20 pregões da BM&FBOVESPA imediatamente
anteriores à data de outorga das opções.
Em relação ao Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista
Controlador, uma vez outorgada a opção, a aquisição poderá ser realizada na condição
de que o Administrador permaneça no cargo e pague o preço de exercício para que
faça jus às ações. Para maiores informações sobre o Plano do Controlador, veja o item
13.4 acima.
i. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Consoante os termos do Programa, a opção poderá ser exercida conforme preço a
ser determinado pelo nosso Conselho de Administração, respeitado o preço mínimo de
80% e o máximo de 100% do valor de mercado das ações, calculado pela média
simples do preço das ações da Companhia nos 20 (vinte) pregões da
BM&FBOVESPA imediatamente anteriores à data de outorga das opções ou no caso de
não ser possível a determinação do valor de mercado das ações, o preço será de no
mínimo o valor patrimonial das ações com base no último balanço patrimonial
trimestral levantado pela Companhia. O preço ajustado será atualizado pelo IPCA

47

do IBGE até a data do efetivo exercício das Opções e caso haja a extinção do IPCA, o
Conselho de Administração elegerá outro índice que venha a substituí-lo e que reflita a
real inflação do período.
O preço de aquisição ou exercício da opção do Plano de Outorga de Opções de
Compra de Ações do Acionista Controlador foi determinado discricionariamente pelo
acionista controlador. Para maiores informações sobre o Plano do Controlador, veja o
item 13.4 acima.
j. Critérios para fixação do prazo de exercício
Conforme estabelecido no Programa, o prazo de exercício das Opções será de no
máximo um ano, contado a partir da data em que a respectiva opção tenha se tornado
madura. O mesmo critério se aplica às opções de compra de ações outorgadas pelo
acionista controlador em favor dos executivos, sob pena de decadência do direito
ao referido exercício em ambos os planos. Para maiores informações sobre o Plano do
Controlador, veja o item 13.4 acima.
k. Forma de liquidação
A subscrição ou compra das ações objeto das opções outorgadas no âmbito do
Programa e do Plano, conforme o caso, deverá ser paga a vista, com recursos próprios
do beneficiário. O mesmo critério se aplica às opções de compra de ações outorgadas
pelo nosso acionista controlador em favor dos executivos. Para as opções outorgadas
no âmbito do Programa e do Plano, excepcionalmente, o Conselho de Administração
da Companhia poderá autorizar o Participante a integralizar uma parcela mínima
equivalente a 10% do valor total do preço de subscrição no ato de compra, devendo os
90% restantes ser integralizados num prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
pagamento da primeira parcela. Para maiores informações sobre o Plano do
Controlador, veja o item 13.4 acima.
Salvo se deliberado diversamente pelo Conselho de Administração, as ações
adquiridas em razão do exercício da Opção farão jus a dividendos em dinheiro,
incluindo juros sob o capital próprio, sobre os lucros declarados no exercício social
em que ocorreu a subscrição, exceto se virem a ser exercidas após o encerramento
do primeiro semestre, quando farão jus a dividendos calculados pro rata para o
período que restar do exercício social.
Na hipótese de impontualidade do beneficiário quanto ao pagamento do valor
remanescente do preço de subscrição da opção, será devido multa no valor 10% (dez
por cento) sobre o preço total da opção exercida, sendo certo que tão logo entre em
mora, e após o pagamento da referida multa, o beneficiário tem um prazo adicional
de 10 (dez) dias úteis integralizar o preço de subscrição.
l. Restrições à transferência das ações
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As Opções, maduras ou não, firmadas entre a Companhia e os beneficiários são
pessoais e intransferíveis, salvo na hipótese de sucessão decorrente de falecimento do
beneficiário, porém, exclusivamente as Opções Maduras. No caso de falecimento do
beneficiário, as Opções poderão ser exercidas pelos herdeiros ou sucessores, nos
termos definidos no Programa.
No Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador, os
beneficiários das opções estão sujeitos às restrições de venda pelo prazo de 36 (trinta
e seis) meses após a assinatura dos respectivos contratos. Para maiores informações
sobre o Plano do Controlador, veja o item 13.4 acima.
m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
Pode causar a alteração ou extinção do Programa, inclusive em relação aos Planos já
instituídos e às Opções já outorgadas, mas ainda não exercidas, a ocorrência de
fatores que causem grave mudança no panorama econômico e que comprometam a
situação financeira da Companhia, dentre outros.
n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus
direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações
Consoante os contratos de outorga das opções de compra conferidas por nosso
acionista controlador aos diretores da Companhia, o desligamento do Diretor ou
Administrador outorgado, poderá implicar na renúncia ou perda, pelo Diretor ou
Administrador outorgado das opções ainda pendentes de exercício.
Com base no Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia, aprovada em Assembléia Geral realizada em
26 de novembro de 2007, os casos de desligamento dos beneficiários terão os
seguintes tratamentos:
•
Desligamento do beneficiário por justa causa ou a seu pedido:
- opções ainda não maduras serão canceladas;
- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, não mais poderão ser
exercidas, sendo canceladas igualmente;
•
Desligamento sem justa causa (i.e., por iniciativa da Companhia):
- opções ainda não maduras serão canceladas;
- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, poderão ser exercidas,
desde que respeitadas as condições de (i) prazo de maturidade e (ii) prazo máximo de
exercício das opções; e
•
Desligamento por aposentadoria por tempo de trabalho ou idade:
- opções ainda não maduras serão canceladas;
- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, poderão ser exercidas
no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Os 90 (noventa) dias citados acima são contados da data de deferimento pelo
INSS do requerimento de aposentadoria, por tempo de trabalho ou idade, efetuado
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pelo beneficiário; sendo certo, contudo, que caso o beneficiário não efetue tal
requerimento perante o INSS dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
em que tiver sido desligado (por aposentadoria por tempo de trabalho ou idade), as
opções maduras também serão automaticamente canceladas.

13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis,
detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão

Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal
Outros
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

MPX

MMX

LLX

OGX

OSX

EBX

293.320
-

2.916.529
-

10.363.748
-

15.772.490
1
-

6
-

4
-

Ações ordinárias de emissão da MMX Mineração e Metálicos S.A.
Ações ordinárias de emissão da LLX Logística S.A.
Ações ordinárias de emissão da OGX Petróleo e Gás S.A.
Ações ordinárias de emissão da OSX Brasil S.A.
Quotas do capital social da EBX Investimento Ltda.
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13.6 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia:
Exercício Social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2011
Conselho de Administração
05

Exercício Social encerrado em
31 de dezembro de 2010
Conselho de Administração
05

Exercício Social encerrado em
31 de dezembro de 2009
Conselho de Administração
05

Número de membros
Outorga de opções de compra de ações
Data(s) da(s) outorga(s)
26.11.2007
26.11.2007
26.11.2007
Quantidade de opções outorgadas
35.200
35.200
70.400
Prazo para que as opções se tornem exercíveis
1 ano após outorga
1 ano após outorga
1 ano após outorga
Prazo máximo para exercício das opções
1 ano após a maturação
1 ano após a maturação
1 ano após a maturação
Prazo máximo de restrição à transferência de ações
Não Há
Não Há
Não Há
Preço médio ponderado de exercício de cada um
dos seguintes grupos de opções(1):
Em aberto no início do exercício social
3,32
3,20
R$3,09
Perdidas durante o exercício social
Exercidas durante o exercício social
R$3,20
Expiradas durante o exercício social
Valor justo das opções na data de outorga(2)
R$ 8.462.196,87
R$ 8.462.196,87
R$ 8.462.196,87
Diluição potencial em caso de exercício de todas as
0,13%
opções outorgadas(3)
(1
) Preço médio ponderado com data base de 31/12/2010
(2
) O cálculo do valor justo das opções leva em conta o número total de ações incluídas no Plano de Outorga de Opções de Compra de
Ações da Companhia que poderão ser subscritas ou adquiridas na proporção de 20% ao ano, e em caso de exercício integral das opções.
(3)
Para fins de determinação do cálculo da diluição máxima, por ação, considerando o exercício das opções outorgadas, utilizamos o
número total de ações incluídas no Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia.

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador:

Número de membros
Outorga de opções de compra de ações
Data(s) da(s) outorga(s)
Quantidade de opções outorgadas
Prazo para que as opções se tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo máximo de restrição à transferência de ações
Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes
grupos de opções:
Em aberto no início do exercício social
Perdidas durante o exercício social
Exercidas durante o exercício social
Expiradas durante o exercício social
Valor justo das opções na data de outorga (R$ mil)
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções
outorgadas

Exercício Social a ser encerrado
em 31 de dezembro de 2011
Conselho de Administração
02

Exercício Social encerado em 31 de
dezembro de 2010
Conselho de Administração
03

Exercício Social encerrado em 31
de dezembro de 2009
Conselho de Administração
03

28.04.2008
921.800
A partir de 13.12.2008
1 ano após a maturação
13.12.2010

28.04.2008
1.341.420
A partir de 13.12.2008
1 ano após a maturação
13.12.2010

28.04.2008
1.292.420A partir de 13.12.20081 ano após a maturação
13.12.2010
-

R$0,01
61.377

R$0,01
61.377

R$0,01
R$0,01
61.377

Não há

Não há

Não há
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Exercício Social a ser
encerrado em 31 de
dezembro de 2010
Diretoria
05
MMX
LLX
21.7.2006
21.7.2006

Exercício Social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2010

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2009
Diretoria
06
MMX
21.7.2006

LLX
21.7.2006 2

6.732.680
A partir de
13.12.2008
1 ano após a
maturação

53.440
A partir de
21.07.2007
1 ano após a
maturação

42.720
A partir de
21.07.2008
1 ano após a
maturação

Prazo máximo de restrição à transferência de ações
13.12.2010
21.07.2009
21.07.2009
13.12.2010
Preço médio ponderado de exercício de cada um dos
seguintes grupos de opções:
Em aberto no início do exercício social
R$0,01
R$0,01
R$0,01R$0,01
R$0,01
R$0,01R$0,01
Perdidas durante o exercício social
Exercidas durante o exercício social
R$0,01
Expiradas durante o exercício social
Valor justo das opções na data de outorga (R$ mil)
319.735
217
209
319.735
217
209
319.735
Diluição potencial em caso de exercício de todas as
Não há
Não há
Não há
Não há
opções outorgadas
Não há
Não há
Não há
2
A data refere-se à outorga pelo acionista controlador do plano de ações da MMX Mineração e Metálicos S.A. que, por ocasião da cisão
da MMX com incorporação da parcela cindida pela LLX, passou a contemplar também ações da LLX

21.07.2009

21.07.2009

R$0,01

R$0,01

R$0,01

R$0,01

217

209

Não há

Não há

Número de membros
Outorga de opções de compra de ações
Data(s) da(s) outorga(s)

MPX
28.4.2008

MPX
28.4.2008

Diretoria
05
MMX
21.7.2006

LLX
21.7.2006 2

MPX
28.4.2008

6.732.680
A partir de
13.12.2008
1 ano após a
maturação

53.440
A partir de
21.07.2007
1 ano após a
maturação

42.720
A partir de
21.07.2008
1 ano após a
maturação

2

Quantidade de opções outorgadas
Prazo para que as opções se tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das opções

6.732.680
53.440
42.720
A partir de A partir de 21.07.2007 A partir de
13.12.2008
21.07.2008
1 ano após a 1 ano após a maturação 1 ano após
a
maturação
maturação
13.12.2010
21.07.2009
21.07.2009
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13.7 Em relação às opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária ao final do último exercício social

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia:

Número de membros
em relação às opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão exercíveis
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Em relação às opções exercíveis:
Quantidade
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Valor justo do total das opções no último dia do exercício social

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2010
Conselho de Administração
05
105.400
13.12.2010
1 ano após a maturação
Não há
R$3,20
R$1.894.380,80
3 anos
Não há
-

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador:

Número de membros
em relação às opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão exercíveis

Prazo máximo para exercício das opções

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício
social (R$ mil)
Em relação às opções exercíveis:
Quantidade
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício
social (R$ mil)
Valor justo do total das opções no último dia do
exercício social (R$ mil)

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2010
Conselho de Administração
03
775.540
A partir de 13.12.2010

1 ano após a maturação

13.12.2010
R$0,01

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2010
Diretoria
06
MPX
MMX
LLX
5.386.160
21.280
21.280
A partir de
A partir
A partir
13.12.2010
de
de
21.7.2010
21.7.2010
1 ano
1 ano
1 ano após
a
após a
após a
maturação
maturação
maturação
13.12.2010
21.7.2009
21.7.2009
R$0,01
R$0,01
R$0,01

36.830

255.789

258.440
13.12.2010
13.12.2010
R$0,01

673.260
13.12.2010
13.12.2010
R$0,01

12.273

31.973

49.103

287.762

86

104

-

-

86

104

13.8 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, nos 3 últimos
exercícios sociais

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia:

Número de membros
em relação às opções exercidas informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às
opções exercidas
em relação às ações entregues informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de aquisição

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
de 2010
Conselho de Administração
05
70.400
R$3,20
R$ 1.085.216,00
70.400
R$ 3,20
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Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
de 2009
Conselho de Administração
05

Número de membros
em relação às opções exercidas informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às
opções exercidas
em relação às ações entregues informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de aquisição

70.400
R$3,20
R$ 1.085.216,00

70.400
R$ 3,20

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações do Acionista Controlador:

Número de membros
em relação às opções exercidas informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor total da diferença entre o valor de
exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
em relação às ações entregues informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de aquisição

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2010
Conselho de Administração
03

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2010

258.440
R$0,01

MPX
673.260
R$0,01

Diretoria
06
MMX
10.720
R$0,01

R$5.812.315,60

R$ 15.141.617,40

R$107.307,20

R$108.272,00

-

-

-

-

LLX
10.720
R$0,01

-

Número de membros
em relação às opções exercidas informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor total da diferença entre o valor de
exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
em relação às ações entregues informar:
Número de ações
Preço médio ponderado de aquisição

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2009
Conselho de Administração
03

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2009

258.440
R$0,01

MPX
673.260
R$0,01

Diretoria
06
MMX
10.720
R$0,01

R$5.812.315,60

R$ 15.141.617,40

R$107.307,20

R$108.272,00

-

-

-

-

LLX
10.720
R$0,01

-

13.9 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens “13.6” a “13.8”, tal como a explicação do método de precificação do
valor das ações e das opções

Plano da Companhia
Nos termos do Programa, as opções poderão ser exercidas conforme preço a ser determinado
pelo Conselho de Administração, respeitado o preço mínimo de 80% e o máximo de 100% do
valor de mercado das ações, calculado pela média simples do preço das ações da Companhia
nos 20 pregões da BM&FBOVESPA imediatamente anteriores à data de outorga das opções ou
no caso de não ser possível a determinação do valor de mercado das ações, o preço será de no
mínimo o valor patrimonial das ações com base no último balanço patrimonial trimestral
levantado pela Companhia. O preço ajustado será atualizado pelo IPCA do IBGE até a data do
efetivo exercício das Opções e caso haja a extinção do IPCA, o Conselho de Administração
elegerá outro índice que venha a substituí-lo e que reflita a real inflação do período.

54

No cálculo do valor justo das opções foi utilizado o modelo de Merton (1973)1, uma
variante do internacionalmente conhecido modelo de Black & Scholes (1973)2, que
considera o pagamento de dividendos, variável não contemplada neste último.
Plano do Controlador
Para determinar o valor justo do programa de outorga de opções do Plano da Companhia foi
utilizado o modelo de Black & Scholes.
Na data de outorga, não havia estimativa de pagamento de dividendos ou juros sobre capital
próprio. Por este motivo, foi considerada, a hipótese de que não serão pagos dividendos
durante a vida do Plano do Controlador.
Para o cálculo da volatilidade da ação, nos casos em que não havia série histórica dos preços
da ação, foi utilizada uma aproximação pelo beta médio das empresas semelhantes, aplicado
ao índice Bovespa. A definição de janela temporal para estimação da volatilidade futura
esperada (isto é, a extensão da série histórica de dados analisada) também foi mantida como
igual ao prazo T da opção à qual esta será aplicada na precificação.
Não houve exercício antecipado até o momento.

Nada além do exposto acima foi incorporado na mensuração do valor justo.
13.10 Planos de Previdência

Não há qualquer plano de previdência para os administradores da Companhia.
13.11 Remuneração Média dos Administradores

Nº de membros

Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração

31/12/2010

31/12/2010
5,00

9,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

10.154.436,92

6.854.183,20

Valor da menor
remuneração(Reais)

6.234.589,52

1.505.173,03

Valor médio da
remuneração(Reais)

5.218.405,88

51.000,00

1

MERTON, R. Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 4 (Spring
1973), 141-83
2
BLACK, F.; SCHOLES, M. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, Chicago, v. 81,
p. 637-654, 1973.
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13.12 Arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria e quais as conseqüências financeiras para a
Companhia

Não há qualquer remuneração baseada em arranjos contratuais, apólices de seguros
ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenizações
para os administradores em caso de destituição do cargo.
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração
total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia referente a membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam
partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas
regras contábeis que tratam desse assunto

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

2010
100,00%
100,00%
-

De acordo com a faculdade prevista no Artigo 67 da Instrução CVM 480/09, não serão
apresentadas as informações relativas aos exercícios de 2007 e 2008.

13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão
que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria
ou assessoria prestados.

Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração,
da Diretoria por qualquer razão que não a função que ocupam.

13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e
de controladas da Companhia, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados
por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.

A tabela abaixo resume o pagamento de remuneração para membros do Conselho de
Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal reconhecidos no
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resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e
de controladas da Companhia:
MMX/LLX/
OGX/EBX/OSX (1)
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal
Outros

60.365.501,59
-

(1)

MMX Mineração e Metálicos S.A.
LLX Logística S.A.
OGX Petróleo e Gás Participações S.A.
OSX Brasil S.A.
EBX Investimentos Ltda.

De acordo com a faculdade prevista no Artigo 67 da Instrução CVM 480/09, não serão
apresentadas as informações relativas aos exercícios de 2007 e 2008.
13.16 Outras informações que a Companhia julga relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre este item “13”.
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ANEXO IV

Em cumprimento ao artigo 11 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, a MPX
ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “MPX”) apresenta, abaixo, cópia do estatuto social contendo,
em destaque, as alterações anteriormente aprovadas

MPX ENERGIA S.A.
CNPJ: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.2.0677568-4

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A MPX ENERGIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo
presente Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”) e pelas
demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo Único – A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal, quando instalado, sujeitar-se-ão também às disposições do Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP (respectivamente
“Regulamento do Novo Mercado” e “Bovespa”).

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, CEP:22210-903, podendo instalar filiais e
agências em qualquer local do país ou no exterior.

Parágrafo Único – A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou
encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a geração, distribuição e comercialização de
energia elétrica e a participação, como sócia, sócia-quotista ou acionista, no capital de outras
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sociedades civis ou comerciais, no país e no exterior, qualquer que seja o objeto social. Para
atender ao objeto social da Companhia, esta poderá constituir subsidiárias sob qualquer forma
societária.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 2.046.308.946,82 (dois bilhões, quarenta e
seis milhões, trezentos e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois
centavos), dividido em 136.720.840 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e vinte mil,
oitocentas e quarenta) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações
ordinárias.

Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das
Assembléias Gerais da Companhia.

Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de
depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor,
sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do
serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo
dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes
beneficiárias.

Parágrafo 5º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo
representante do condomínio.
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Parágrafo 6º - Ressalvado o disposto no Artigo 6º, Parágrafo 3º, os acionistas têm direito de
preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que
pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de
400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações ordinárias, incluídas as ações já emitidas,
independentemente de reforma estatutária.

Parágrafo 1º - O aumento do capital social será realizado mediante deliberação do Conselho
de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço,
prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a
competência para o aumento de capital será da Assembléia Geral, ouvido o Conselho Fiscal,
caso instalado.

Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá emitir ações
ordinárias e bônus de subscrição.

Parágrafo 3º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de
preferência ou reduzido o prazo de que trata o §4o do art. 171 da Lei nº 6.404/76, nas
emissões de ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i)
venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição
de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.

Artigo 7º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as
próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o
montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital
social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 8º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo
com plano aprovado pela Assembléia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de
ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos seus administradores,
empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, podendo essa opção ser
estendida aos administradores ou empregados das sociedades controladas pela Companhia,
direta ou indiretamente.
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CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I - Disposições Gerais

Artigo 9º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo
presente Estatuto Social.

Artigo 10 - A partir da adesão pela Companhia ao segmento do Novo Mercado da Bovespa, a
posse dos administradores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado. Os administradores
deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à Bovespa a quantidade e as
características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta
ou indiretamente, inclusive seus derivativos.

Artigo 11º - A Assembléia Geral Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos
administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua
distribuição.

Seção II - Conselho de Administração

Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 (cinco) e no
máximo 11 (onze) membros, todos acionistas da Companhia, eleitos pela Assembléia Geral,
com mandato unificado de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 1º - A Assembléia Geral determinará pelo voto da maioria absoluta, não se
computando os votos em branco, previamente à sua eleição, o número de cargos do Conselho
de Administração a serem preenchidos em cada mandato, observado o mínimo de 05 (cinco)
membros, e o máximo de 11 (onze) membros.

Parágrafo 2º - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração
deverão ser Conselheiros Independentes. Considera-se Conselheiro Independente aquele que
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(i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação no capital social; (ii) não
for acionista controlador, cônjuge ou parente até segundo grau do acionista controlador, não
for e não tiver sido nos últimos 03 (três) anos vinculado à sociedade ou entidade relacionada
ao acionista controlador (excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas
de ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da
Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não for
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, em
magnitude que implique perda de independência; (v) não for funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à
Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; ou (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro
(excluem-se desta restrição proventos em dinheiro oriundos de eventual participação no
capital). É também considerado Conselheiro Independente aquele eleito mediante faculdade
prevista nos parágrafos quarto e quinto do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações. A
qualificação como Conselheiro Independente deverá ser expressamente declarada na ata da
Assembléia Geral que o eleger.

Parágrafo 3º - Quando a aplicação do percentual definido acima resultar em número
fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i)
imediatamente superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii)
imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos
mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer
tempo pela Assembléia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a
investidura de seus sucessores.

Artigo 13 – O Conselho de Administração terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Vice-Presidente,
que serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do
Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou
sempre que ocorrer vacância naqueles cargos. No caso de ausência ou impedimento
temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumirá as funções do Presidente o
Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do
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Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por
outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.

Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente,
mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, e com
apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados.

Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser
convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que
inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão
ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou
não, que permita a comprovação de recebimento.

Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

Artigo 15 - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira
convocação com a presença da maioria dos seus membros, e, em segunda convocação, com
qualquer número.

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência
temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo
Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido
por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao
presidente da reunião indicar o secretário.

Parágrafo 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de
Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na
pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou
fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda,
por correio eletrônico digitalmente certificado.
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Parágrafo 3º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de
Administração, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, por
Assembléia Geral Extraordinária. Para os fins deste parágrafo, ocorre vacância com a
destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez.

Parágrafo 4º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto
favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma
do artigo 15, parágrafo 2º deste Estatuto.

Parágrafo 5º - O Presidente em exercício, em caso de empate nas votações, terá voto de
qualidade.

Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na
sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida gravação e desgravação das mesmas. Tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração
que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão expressar seus votos, na data
da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo 1º - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por
todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de
Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por
Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se
manifestado na forma do artigo 15, parágrafo 2º deste Estatuto, deverão igualmente constar
no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, facsímile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada
ao Livro logo após a transcrição da ata.

Parágrafo 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis
as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.

Parágrafo 3º - O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas
reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de
qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.
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Artigo 17 - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos
negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindolhe, especialmente além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo
Estatuto:

I.

Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu

exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da
Assembléia Geral ou da Diretoria;

II.

Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

III.

Eleger e destituir os Diretores da Companhia;

IV.

Atribuir aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não

especificados neste Estatuto Social, inclusive designando o Diretor de Relações com
Investidores, observado o disposto neste Estatuto;

V.

Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral, quando julgar conveniente, ou no

caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/76);

VI.

Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da

Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e
quaisquer outros atos;

VII.

Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia

VIII. Escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o
disposto na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de
Administração;

IX.

Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender

necessários;
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X.

Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua

submissão à Assembléia Geral;

XI.

Aprovar os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas alterações;

XII.

Manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da

Assembléia Geral;

XIII. Deliberar sobre aumento do capital e sobre emissão de ações da Companhia, nos limites
autorizados no Artigo 6º deste Estatuto, fixando as condições de emissão, inclusive preço e
prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo para) o direito de
preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública
de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;

XIV. Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre o
lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da Companhia,
para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

XV.

Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;

XVI. Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e colaboradores, assim
como aos administradores e colaboradores de outras sociedades que sejam controladas direta
ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas nos termos
dos programas aprovados em Assembléia Geral;

XVII. Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem
garantia real, bem como sobre a emissão de commercial papers;

XVIII. Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou
subsidiárias integrais, sendo expressamente vedada a outorga de garantias a obrigações de
quaisquer outros terceiros;

XIX. Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga de garantias a
terceiros por obrigações da própria Companhia;

66

XX.

Deliberar o pedido de registro de companhia aberta perante a CVM;

XXI. Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas,
para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento
de registro de companhia aberta e saída do Novo Mercado; e

XXII. Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia.

Parágrafo Único – O Conselho de Administração poderá autorizar a Diretoria a praticar
quaisquer dos atos referidos nos itens XVIII e XIX, observados limites de valor por ato ou série
de atos.

Artigo 18 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração representar o Conselho de
Administração nas Assembléias Gerais.

Artigo 19 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a
formação de comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, sendo
integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não.

Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos
comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração, funcionamento,
abrangência e área de ação.

Seção III - Da Diretoria

Artigo 20 - A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 07
(sete) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração,
autorizada cumulação de funções por um mesmo Diretor, sendo designado um Diretor
Presidente, um Diretor Jurídico, um Diretor de Novos Negócios, um Diretor Financeiro, um
Diretor de Comercialização de Energia e Regulação, um Diretor de Implantação e Operações e
um Diretor de Relações com Investidores.

Artigo 21 - O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 01 (um) ano, podendo ser
reeleitos.
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Artigo 22 - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo
convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ou
por 2/3 (dois terços) dos Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros.

Parágrafo 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Diretor Presidente será substituído pelo
Diretor Financeiro e na falta deste pelo Diretor Jurídico.

Parágrafo 2º - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na
pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou
fac-símile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente
certificado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 3º - Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria como colegiado indicar,
dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do
substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser
decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, que deve
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, atuando o substituto então
eleito até o término do mandato da Diretoria.

Parágrafo 4º - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de
30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença
concedida pela própria Diretoria.

Parágrafo 5º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência,
videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença
pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem
remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, facsímile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo 6º - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por
todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de
Registro de Atas da Diretoria. Os votos proferidos por Diretores que participarem
remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do parágrafo
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2º deste artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo
a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do
Diretor, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.

Artigo 23 - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos
presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do artigo 22,
parágrafo 2º deste Estatuto. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Diretor
Presidente o voto de qualidade.

Artigo 24 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para
tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei
ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembléia Geral ou ao Conselho
de Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as
operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo,
observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação, à alçada
para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo
Conselho de Administração, incluindo deliberar sobre e aprovar a aplicação de recursos,
transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos,
contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis,
prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos
em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito,
observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social.

Parágrafo 1º - Compete ainda à Diretoria:

I.

Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração e

da Assembléia Geral de Acionistas;

II.

Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da

Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;

III.

Submeter ao Conselho de Administração orçamento anual; e
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IV.

Apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-

financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas.

Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Presidente, coordenar a ação dos Diretores e dirigir a
execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia, além das
funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas
a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

I.

Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

II.

Superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e

supervisionando as atividades dos membros da Diretoria;

III.

Propor sem exclusividade de iniciativa ao Conselho de Administração a atribuição de

funções a cada Diretor no momento de sua respectiva eleição;

IV.

Representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observado o

previsto no artigo 25 deste Estatuto Social;

V.

Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing da

Companhia;

VI.

Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de

negócios e o orçamento anual da Companhia; e

VII.

Administrar os assuntos de caráter societário em geral.

Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Jurídico, além das funções, atribuições e poderes a ele
cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente
traçadas pelo Conselho de Administração:

I.

auxiliar o Diretor Presidente em suas funções; e

II.

planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas com

questões jurídicas e regulamentares do Departamento Jurídico da Companhia.
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Parágrafo 4º - Compete ao Diretor de Novos Negócios, além das funções, atribuições e
poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação
previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

I.

auxiliar o Diretor Presidente em suas funções;

II.

planejar, definir, coordenar, identificar, desenvolver e controlar as novas operações,

atividades e projetos de energia para compor o portfólio da Companhia de forma otimizada,
pela área de Saúde do Meio-Ambiente e Segurança; e

III.

zelar pela gestão de parcerias.

Parágrafo 5º - Compete ao Diretor Financeiro, além das funções, atribuições e poderes a ele
cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente
traçadas pelo Conselho de Administração:

I.

auxiliar o Diretor Presidente em suas funções;

II.

coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da

Companhia;

III.

coordenar e supervisionar o desempenho e os resultados das áreas de finanças de

acordo com as metas estabelecidas;

IV.

otimizar e gerir as informações e os resultados econômico-financeiros da Companhia;

V.

administrar e aplicar os recursos financeiros, a receita operacional e não operacional;

VI.

controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos

legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operações, interagindo com os
órgãos da Companhia e com as partes envolvidas;

VII.

coordenar a implantação de sistemas financeiros e de informação gerencial;
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VIII. promover estudos e propor alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro da
Companhia;

IX.

preparar as demonstrações financeiras da Companhia;

X.

responsabilizar-se

pela

contabilidade

da

Companhia

para

atendimento

das

determinações legais; e

XI.

exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,

determinadas pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 6º - Compete ao Diretor de Comercialização de Energia e Regulação, além das
funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas
a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

I.

auxiliar o Diretor Presidente em suas funções;

II.

coordenar a compra e venda de energia nos mercados regulado e livre; e

III.

zelar, coordenar e dirigir a capacidade elétrica energética do sistema da Companhia,

inclusive para o atendimento à regulamentação aplicável ao mercado de energia elétrica e às
usinas da Companhia.

Parágrafo 7º - Compete ao Diretor de Implantação e Operações, além das funções, atribuições
e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e
orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

I.

auxiliar o Diretor Presidente em suas funções;

II.

gerenciar a implantação dos projetos da Companhia; e

III.

coordenar a operação e manutenção das usinas da Companhia.
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Parágrafo 8º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das funções,
atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política
e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

I.

Representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que

atuam no mercado de capitais;

II.

Prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em que a

Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às
atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no
exterior; e

III.

Manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM.

Artigo 25 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

a) por 2 (dois) Diretores em conjunto;

b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais,
devidamente constituído;

c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; e

d) por 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de
mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos.

Parágrafo 1° - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores
em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e, salvo aquelas previstas no
parágrafo segundo deste artigo, terão período de validade limitado a 01 (um) ano.

Parágrafo 2° - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo
indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão
ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.
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CAPITULO IV
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

Artigo 26 - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses
seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as
prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto.

Parágrafo Único - As reuniões das Assembléias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15
(quinze) dias corridos de antecedência, e presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, e
secretariadas por um acionista escolhido pelo Presidente da Assembléia dentre os presentes à
reunião.

Artigo 27 - Para tomar parte na Assembléia Geral, o acionista deverá apresentar no dia da
realização da respectiva assembléia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da
Lei das Sociedades por Ações, e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
pelo órgão competente datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembléia
Geral; ou (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste
Estatuto, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal
deverá comparecer à Assembléia Geral munido de documentos que comprovem sua
identidade.

Parágrafo 1º - O acionista poderá ser representado na Assembléia Geral por procurador
constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente
os condôminos.

Parágrafo 2º - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais
previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se
computando os votos em branco.
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Parágrafo 3º – As atas das Assembléias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos
ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas,
observado o disposto no § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 28 - Compete à Assembléia Geral, além das demais atribuições previstas em lei:

a)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações

financeiras;

b)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

c)

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da

Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

d)

reformar o Estatuto Social;

e)

deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia, ou de

qualquer sociedade na Companhia;

f)

atribuir

bonificações

em

ações

e

decidir

sobre

eventuais

grupamentos e

desdobramentos de ações;

g)

aprovar planos de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e

empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos
administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou
indiretamente pela Companhia;

h)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação

do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

i)

deliberar sobre aumento do capital social, em conformidade com as disposições deste

Estatuto Social;

j)

eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de

liquidação;
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k)

deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;

l)

deliberar a saída do Novo Mercado, a qual deverá ser comunicada à Bovespa por escrito,

com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; e

m)

escolher empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação no

caso dos artigos 39 e 42 deste Estatuto, dentre as empresas indicadas em lista tríplice
formulada pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 29 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando
instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes,
acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral. O Conselho
Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a
legislação em vigor.

Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de
termo respectivo, em livro próprio, e a partir da adesão da Companhia ao segmento do Novo
Mercado da Bovespa, estará condicionada à subscrição do Termo de Anuência dos Membros
do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado da Bovespa.

Parágrafo 2º - A partir da adesão pela Companhia ao segmento do Novo mercado da Bovespa,
os membros do Conselho Fiscal deverão, ainda, imediatamente após a posse no cargo,
comunicar à Bovespa a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da
Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive derivativos.

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.
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Parágrafo 4º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembléia Geral será convocada para
proceder à eleição de membro para o cargo vago.

Parágrafo 5º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja
empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente
ou de acionista controlador ou controlada, de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º
grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de Concorrente ou de Acionista
Controlador ou Controlada de concorrente.

Parágrafo 6º - Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para compor
o Conselho Fiscal, que não tenham sido membros do Conselho Fiscal no período subseqüente
à última Assembléia Geral Ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia por escrito
com 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação à data da Assembléia Geral que elegerá os
Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional completo dos
candidatos.

Artigo 30 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que
necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a
maioria dos seus membros.

Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros
presentes.
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CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DA DESTINAÇÂO DOS LUCROS

Artigo 31 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro e
obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, o Regulamento do Novo Mercado da
Bovespa e as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo 1º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar
balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre
capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros
sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual.

Parágrafo 2º - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre
capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no artigo 32 abaixo.

Parágrafo 3º – A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano,
realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar
informações quanto à situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia.

Artigo 32 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição
social sobre o lucro.

Parágrafo 1º - Do saldo remanescente, a Assembléia Geral poderá atribuir aos
Administradores uma participação nos lucros correspondente a até um décimo dos lucros do
exercício. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do
dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo.

Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

a)

5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição

da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que
o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o
parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do
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capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a
reserva legal;

b)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à

formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

c)

uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos

acionistas, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo;

d)

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do

parágrafo 4º deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembléia
Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por
Ações;

e)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em

orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades
por Ações;

f)

a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de

Investimentos”, que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de
suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de
capital ou criação de novos empreendimentos, a qual poderá será formada com até 100%
(cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e cujo
saldo, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a
realizar e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do
capital social subscrito da Companhia; e

g)

o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembléia Geral, observadas as

prescrições legais.

Parágrafo 3º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo
obrigatório anual, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de
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reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão
das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores.

Parágrafo 4º - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do
lucro líquido realizado, nos termos da lei.

Artigo 33 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad
referendum da Assembléia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a
título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As
eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo
obrigatório previsto neste Estatuto.

Parágrafo 1º - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social
e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o
pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior
ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.

Parágrafo 2º - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o
creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de
Administração, no curso do exercício social ou no exercício seguinte.

Artigo 34 - A Assembléia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.

Artigo 35 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três)
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em
favor da Companhia.

CAPÍTULO VII
Da Alienação de Controle

Artigo 36 - A alienação do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, somente poderá ser contratada, sob a condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição
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das demais ações dos outros acionistas da Companhia, observando as condições e prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante, e observando-se, no
mais, os procedimentos estabelecidos pela Bovespa e pela Comissão de Valores Mobiliários –
CVM.

Parágrafo Único – A oferta pública referida no caput deste artigo será exigida, ainda, quando
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do
controle da Companhia, e em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o poder
de controle da Companhia, sendo que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará
obrigado a declarar à Bovespa o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar
documentação que comprove esse valor.

Artigo 37 – A oferta pública prevista no artigo 36 também deverá ser efetivada caso o
adquirente do controle já seja acionista da Companhia, e venha, em razão de contrato
particular de compra de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações, a adquirir seu controle acionário. Nesta hipótese, o adquirente deverá
ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores
à data de alienação do controle acionário, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago
ao acionista controlador alienante e o valor pago em bolsa, por ações da Companhia neste
período, devidamente atualizado.

Artigo 38 - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente do
poder de controle ou para aquele(s) que vier(em) a deter o poder de controle, enquanto
esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento
do Novo Mercado da Bovespa.

Parágrafo Único - Da mesma forma, nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o
exercício do poder de controle poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus
signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido neste artigo.

CAPITULO VIII
Do Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
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Artigo 39 – O cancelamento de registro da Companhia como companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários – CVM deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de
ações, que deverá ter como preço, no mínimo, obrigatoriamente, o valor da Companhia e de
suas ações que vier a ser determinado em laudo de avaliação por empresa especializada,
mediante a utilização do valor econômico das ações como critério de apuração, por meio de
metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A escolha da empresa especializada dar-se-á na forma
do Artigo 41 deste Estatuto.

Parágrafo 1º - Obedecidos os demais termos do Regulamento do Novo Mercado da Bovespa,
deste Estatuto e da legislação vigente, a oferta pública para cancelamento de registro poderá
prever também a permuta por valores mobiliários de outras companhias abertas, a ser aceita a
critério do ofertado.

Parágrafo 2º - O cancelamento deverá ser precedido de Assembléia Geral Extraordinária em
que se delibere especificamente sobre tal cancelamento.

Artigo 40 – Caso o laudo de avaliação a que se refere o Artigo 39 não esteja pronto até a
Assembléia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o cancelamento do registro
de companhia aberta, o acionista controlador, o grupo de acionistas que detiver o poder de
controle da Companhia ou, ainda, a própria Companhia, deverá informar nessa assembléia o
valor máximo por ação ou lote de mil ações pelo qual formulará a oferta pública.

Parágrafo 1º - A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de
avaliação a que se refere o Artigo 39 não seja superior ao valor divulgado pelo acionista
controlador, grupo de acionistas que detiver o poder de controle da Companhia ou pela
própria Companhia, na assembléia referida no caput deste artigo.

Parágrafo 2º - Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja superior ao valor
informado pelo acionista, grupo de acionistas que detiver o poder de controle ou então pela
própria Companhia, a deliberação referida no caput deste artigo ficará automaticamente
cancelada, devendo ser dada ampla divulgação desse fato ao mercado, exceto se o acionista
que detiver o poder de controle concordar expressamente em formular a oferta pública pelo
valor apurado no laudo de avaliação.
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Artigo 41 – O laudo de avaliação a que se refere o Artigo 39 e o Artigo 42 deverá ser elaborado
por empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de
decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionista controlador, bem como satisfazer
os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a
responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo.

Parágrafo 1º – A escolha da empresa especializada é de competência privativa da assembléia
geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a
respectiva deliberação ser tomada, não se computando os votos em branco, por maioria dos
votos dos acionistas representantes das ações em circulação presentes naquela assembléia
que se instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que se
instalada em segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de
acionistas representantes das Ações em Circulação.

Parágrafo 2º – Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo acionista ou
grupo de acionistas que detiver o poder de controle ou, então, pela própria Companhia,
dependendo do caso.

CAPÍTULO IX
Da Saída do Novo Mercado

Artigo 42 - Caso os acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral Extraordinária
deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado da Bovespa, (i) seja para que suas ações
tenham registro para negociação fora do Novo Mercado, ou (ii) seja em virtude de
reorganização societária da Companhia, na qual as ações da companhia resultante de tal
reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado, o acionista, ou grupo
de acionistas que detiver o poder de controle da Companhia, deverá efetivar uma oferta
pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo valor
econômico das ações apurado em laudo de avaliação conforme previsto no artigo 41,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
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Parágrafo Único – A oferta pública prevista neste artigo observará, no que for cabível, o
disposto nos artigos 39, 40, 41 acima.

CAPÍTULO X
DO JUÍZO ARBITRAL

Artigo 43 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal
(quando instalado), obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento
do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.

Parágrafo Único – Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do
procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e
quando necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em
procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer
medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será
imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído.

CAPÍTULO XI
DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 44 - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei,
competindo à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for
o caso, o Conselho Fiscal para tal finalidade.
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CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 45 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembléia Geral ou do Conselho
de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de
acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que
tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à companhia
aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de
preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo
que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas.

Artigo 46 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia Geral e
regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 47 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante
do último balanço aprovado pela Assembléia Geral.

Artigo 48 – As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas nos
jornais Valor Econônico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Artigo 49- O pagamento dos dividendos, aprovado em Assembléia Geral, bem como a
distribuição de ações provenientes de aumento do capital, serão efetuados no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a partir da data da publicação da respectiva ata.

Artigo 50 - A Companhia poderá negociar com suas próprias ações, observadas as disposições
legais e as normas que vierem a ser expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Artigo 51 - As disposições previstas no parágrafo único do Art. 1º, caput do Artigo 10, no
parágrafo 1º do Artigo 29, no caput do Artigo 31 e, por fim, nos Artigos 36 a 42, somente terão
plena eficácia a partir da vigência do Contrato de Participação no Novo Mercado pela
Companhia perante a Bovespa, condicionada à publicação do Anúncio de Início de Distribuição
Pública referente à primeira distribuição pública de ações de emissão da Companhia objeto do
pedido de registro nº RJ/2007- 12685 protocolado na CVM em 22 de outubro de 2007.
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ANEXO V

Em cumprimento ao artigo 13 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, a MPX
Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”) apresenta, abaixo, a cópia do Programa de Outorga de
Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da MPX Energia S.A.
contendo, em destaque, a alteração proposta:

PROGRAMA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE
COMPRA OU SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
MPX ENERGIA S.A.

REGULAMENTO

I – CONCEITO:

O Programa consiste na outorga de opções de compra ou subscrição de ações ordinárias de
emissão da MPX Energia S.A., aos seus membros do Conselho de Administração, diretores,
gerentes, consultores e empregados, assim como aos diretores, gerentes e empregados de outras
sociedades que estejam ou venham a estar sob o controle direto ou indireto da MPX Energia S.A.,
sejam elas nacionais ou estrangeiras.

Por intermédio da outorga de opções de compra ou subscrição de ações, os Participantes poderão
adquirir, em prazo e por preço previamente fixados, ações ordinárias da Companhia em condições
de mercado, ou mais favoráveis àquelas delineadas pelo mercado, mas desde que atendidos
todos os termos e condições previstos neste Regulamento.

II – DEFINIÇÕES:

Para efeito do presente Programa, entende-se por:

Ações – as ações ordinárias escriturais que serão emitidas pela Companhia em razão do Programa
de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações;
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Colaborador Elegível – todos os membros do Conselho de Administração, diretores, gerentes,
consultores e empregados da Companhia, bem como de outras empresas pertencentes ao Grupo
MPX;

Companhia – a MPX Energia S.A.;

Contrato de Opção – o Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de
Ações, que deve ser celebrado entre a Companhia e o Colaborador Elegível, através do qual este
adquire a qualidade de Participante do Programa, declarando conhecer e aceitar todos os termos
e condições do Programa e respectivos Planos;

Exercício das Opções – a efetiva subscrição ou compra das ações relativas às opções previamente
outorgadas aos Participantes, nos termos do Programa e respectivos Planos;

Grupo MPX – o conjunto das empresas MPX Energia S.A. e demais empresas controladas ou que
venham a ser controladas, direta ou indiretamente, pela MPX Energia S.A., sejam elas nacionais
ou estrangeiras, já constituídas ou que venham a ser constituídas;

Opção(s) – a possibilidade dos Participantes poderem subscrever ou comprar ações ordinárias de
emissão da Companhia por preço previamente fixado, em condições mais favoráveis àquelas
delineadas pelo mercado, desde que atendidos todos os termos e condições do presente
Regulamento e respectivos Planos;

Opção(s) Madura(s) - a Opção que atendeu às condições delimitadas para o exercício do direito
de subscrição ou compra das ações, portanto passível de ser exercida;

Opção(s) Não Madura(s) - a Opção que ainda não atendeu às condições delimitadas para o
exercício do direito de subscrição ou compra das ações, portanto ainda não passível de ser
exercida;

Participante - o Colaborador Elegível a quem foi outorgada Opções de compra ou subscrição de
ações nas condições deste Regulamento e respectivos Planos, após ter assinado o Contrato de
Opção;
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Prazo de Maturidade das Opções - período compreendido entre a data da outorga das opções
e a data a partir da qual as Opções poderão ser exercidas, dentro do qual as opções não
podem ser exercidas;

Período de Exercício das Opções - é o período compreendido entre a data em que as Opções se
tornaram maduras e a data limite para o exercício dessas opções, dentro do qual as Opções
podem ser exercidas nos termos do presente Regulamento e respectivos Planos;

Prazo Máximo para Exercício das Opções – é o prazo máximo (data limite) para o exercício das
Opções Maduras, sob pena de decadência desse direito;

Preço de Subscrição ou Compra - corresponderá ao Valor da Ação da Companhia na data da
outorga das Opções;

Programa – o Programa de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da MPX Energia S.A.,
formalizado por intermédio do presente Regulamento;

Plano – o Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações que, com base no Programa, for
aprovado pelo Conselho de Administração, para um determinado ano de vigência do Programa;

Regulamento – O presente Instrumento, por intermédio do qual ficam formalizadas as regras e
critérios do Programa; e

Valor da Ação – o Valor apurado para cada ação nos termos definidos no presente Regulamento.

III – OBJETIVOS:

O Programa tem por objetivos:

a) estimular a melhoria da gestão da Companhia e das empresas que estejam sob o seu controle
direto ou indireto, conferindo aos Participantes a possibilidade de serem acionistas da
Companhia, estimulando-os, assim, a trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam
valorizar a Companhia;

b) atrair, motivar e reter executivos altamente qualificados nos quadros da Companhia; e
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c) ampliar a atratividade da Companhia e das empresas do Grupo MPX.

IV – ADMINISTRAÇÃO:

O presente Programa será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia,
dependendo do caso, sendo certo que os seus membros somente poderão se habilitar às
opções de compra aqui referidas por meio de deliberação da Assembléia Geral de acionistas
que os nomear.

Todas as eventuais indicações de Colaboradores Elegíveis para se tornarem Participantes, bem
como alterações ao presente Programa e aos seus respectivos Planos deverão ser deliberadas
pelo Conselho de Administração da Companhia.

V – COLABORADOR(ES) ELEGÍVEL(IS)

São Colaboradores Elegíveis única e exclusivamente os membros do Conselho de Administração,
diretores, gerentes, consultores e empregados da Companhia, bem como de outras empresas
pertencentes ao Grupo MPX.

Colaboradores externos não serão elegíveis, sob forma alguma, para receber qualquer opção de
compra ou subscrição de ações através deste Programa.

A Companhia, por meio do seu Conselho de Administração, poderá tratar de maneira diferenciada
os Colaboradores Elegíveis e/ou os Participantes que se encontram em situação similar, não
estando obrigada, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a outros Colaboradores
Elegíveis e/ou Participantes, qualquer condição, benefício ou deliberação que entenda aplicável
apenas a determinados Colaboradores Elegíveis e/ou Participantes.

V - REQUISITOS PARA SE ADQUIRIR A CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE

Para se tornar Participante do Programa, o Colaborador Elegível deve ser formalmente indicado
pelo Conselho de Administração, nos termos definidos neste Regulamento. Adicionalmente, como
condição essencial para que a sua indicação seja considerada como válida e vinculativa, o
Colaborador Elegível indicado como Participante deverá assinar o Contrato de Opção, aderindo
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expressamente ao Plano elaborado em função do presente Programa e declarando-se ciente de
todos os seus termos e condições, inclusive das restrições nele contidas.

VI - ESTRUTURA BÁSICA DO PROGRAMA

VI.1 - Planos anuais

A cada ano de vigência do Programa, poderá ser criado, pelo Conselho de Administração, um
Plano, que, se implementado, deverá ser estruturado com base nos critérios definidos neste
Regulamento.

Competirá exclusivamente ao Conselho de Administração decidir sobre a oportunidade e
conveniência de implementar ou não os referidos Planos em cada ano de vigência do Programa.

VI.2 - Eleição dos Participantes

O Conselho de Administração deverá eleger, em cada Plano, dentre os Colaboradores Elegíveis, os
Participantes do Programa. O Conselho de Administração poderá, dentro dos limites consagrados
no capital autorizado e no Programa, incluir novos Participantes em Planos já aprovados e ainda
vigentes, outorgando-lhes as Opções que entender adequadas. A inclusão de novos Participantes
em Planos já aprovados e ainda vigentes somente será possível até o final do ano em que o Plano
tenha sido aprovado.

VI.3 - Definição do número de Opções para cada Plano e a forma de sua distribuição entre os
diversos Participantes:

Para cada Plano, o Conselho de Administração definirá um determinado número de Opções a ser
distribuído entre os Participantes.

Caberá ainda ao Conselho de Administração definir, em cada Plano, quais os Colaboradores
Elegíveis que terão direito às Opções, assim como a quantidade de Opções a que cada
Participante terá direito.

Considerando-se que os Participantes poderão se tornar acionistas da Companhia, a definição dos
Colaboradores Elegíveis que serão Participantes, assim como da quantidade de Opções a que cada
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um terá direito, será feita livremente pelo Conselho de Administração, em função da importância
e essencialidade da função, a potencialidade do Participante, o envolvimento em projetos
estratégicos e o valor agregado que este oferece à Companhia, não havendo a necessidade de se
atribuir a condição de Participante a todas as categorias ou mesmo a todos os integrantes de uma
mesma categoria, podendo-se, outrossim, em relação a dois ou mais Participantes de uma mesma
categoria atribuir-se quantidades diferentes de Opções.

VI.4 - Limite total das ações disponíveis para o Programa:

O número total de ações destinadas ao Programa não poderá ultrapassar o limite máximo de 2%
(dois por cento) do total de ações de emissão da Companhia.

Texto anterior marcado com alteração proposta:
O número total de ações destinadas ao Programa não poderá ultrapassar o limite máximo de 1%
(um por cento) 2% (dois por cento) do total de ações de emissão da Companhia.

Para efeito deste limite, será considerado o somatório das seguintes Opções:

• Opções Não Maduras; e
• Opções Maduras.

VI.5 - Outorga das opções:

Desde que presentes os requisitos exigidos pelo Programa e respectivo Plano, a Companhia, por
intermédio do Conselho de Administração, poderá outorgar-lhe Opções, nos limites e
quantidades previamente previstos no respectivo Plano.

VI.6 - Restrições à transferência das Opções:

As Opções, Maduras ou não, firmadas entre a Companhia e os Participantes são pessoais e
intransferíveis, salvo na hipótese de sucessão decorrente de falecimento do Participante, porem,
exclusivamente as Opções Maduras. Neste caso (falecimento do Participante), as Opções poderão
ser exercidas pelos herdeiros ou sucessores, nos termos definidos no presente Regulamento.
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VI.7 - Exercício das Opções:

Atendidas as exigências e condições previstas neste Regulamento e respectivos Planos, e desde
que respeitados o Prazo de Maturidade e o Prazo Máximo Para o Exercício das Opções, o
Participante terá direito ao Exercício destas Opções, isto é, à subscrição de novas ações ou à
compra de ações em tesouraria, que tenham sido emitidas ou adquiridas em função do presente
Programa e respectivos Planos.

Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da Companhia até que
as Opções sejam devidamente exercidas e as ações objetos das Opções sejam efetivamente
subscritas ou compradas.

VI.8 – Prazo de Maturidade das Opções:

As opções outorgadas nos termos do presente Programa tornar-se-ão maduras, isto é,
poderão ser exercidas, tão logo haja deliberação expressa nesse sentido pelo Conselho de
Administração da Companhia ou, ainda, conforme previsto no Plano já pré-aprovado por esse
mesmo conselho para um determinado exercício social. O Conselho de Administração nunca
poderá estabelecer que uma Opção se torne madura antes de 1 (um) ano da sua data de
concessão, devendo atender sempre uma proporcionalidade na definição do prazo, de forma a
atender o objetivo de retencao dos Participantes.

O Participante poderá, a seu exclusivo critério, exercer ou não suas opções à medida em que estas
forem se tornando maduras ou, se assim o desejar, poderá postergar este exercício para o
momento que julgar mais adequado, desde que, no entanto, seja respeitado o prazo máximo para
exercício das opções, nos termos definidos no item VI.9 abaixo.

VI.9 – Prazo máximo para o exercício das opções:

O Participante do Programa terá o prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir do dia em que
as Opções tenham se tornado maduras, conforme previsto no item VI. 8 acima, para exercer as
opções, sob pena de decadência do direito ao referido exercício.

VI.10 – Data de Exercício e Procedimentos formais para o exercício das Opções:
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O Participante que desejar exercer suas Opções deverá comunicar à Companhia, por escrito, a sua
intenção, nos termos do modelo de comunicação a ser divulgado pelo Conselho de
Administração, mas que deverá estar substancialmente na forma como prevista no Apêndice I
ao presente.

Uma vez comunicada a Companhia, o efetivo Exercício das Opções ocorrerá sempre por
ocasião das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, únicas datas nas quais as
Opções poderão ser exercidas.

O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao Exercício das Opções,
sempre que verificadas situações que, nos termos da legislação em vigor, restrinjam ou impeçam
a negociação de ações por parte de empregados e administradores da Companhia.

VI.11 - Preço de subscrição ou compra das ações:

O Preço de Subscrição ou de compra de cada ação corresponderá ao Valor da Ação da
Companhia, fixado segundo o critério previsto abaixo, apurado na data em que o Conselho de
Administração tiver aprovado o Plano por intermédio do qual o Colaborador Elegível tiver sido
eleito como Participante. O Valor da Ação será apurado com base no valor de mercado das
Ações da Companhia, calculado pela média simples do preço das Ações da Companhia nos 20
(vinte) últimos pregões, contados da data – inclusive – de aprovação do Plano, adotando-se
sempre a cotação média diária final de cada pregão. O Preço de Subscrição ou de compra de cada
ação nunca será inferior a 80% (oitenta por cento), nem superior a 100%, do valor de mercado das
ações, calculado de acordo com o procedimento descrito anteriormente.

O preço ajustado nos termos acima, será atualizado monetariamente pelo IPCA do IBGE até a
efetiva data do efetivo Exercício das Opções, conforme o caso. Para efeito de se proceder à
referida atualização, adotar-se-á a seguinte fórmula:

Preço de Subscrição ou compra atualizado em t =
(Preço de Subscrição ou compra em s) * (IPCA em t) / (IPCA em s).

onde
t = mês de subscrição
s = mês da outorga da opção
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Quando o índice do IPCA em t não estiver disponível, será estimado pelo do mês anterior, ou seja,
o IPCA em t-1. No mês subsequente este IPCA estimado será substituído pelo divulgado para o
respectivo mês.

No caso de extinção do IPCA, o Conselho de Administração elegerá outro índice que venha a
substituí-lo e que reflita a real inflação do período.

O preço não precisara ser o mesmo para todos os Participantes de um mesmo Plano.

VI.12 - Pagamento das ações subscritas:

A subscrição ou compra das ações correspondentes ao Programa deverá ser paga à vista, com
recursos próprios do Participante.

Excepcionalmente, o Conselho de Administração poderá autorizar o Participante a integralizar
uma parcela mínima equivalente a 10% do valor total do Preço de Subscrição no ato de Compra,
devendo os 90% restantes ser integralizados num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
data de pagamento da primeira parcela.

Salvo se deliberado diversamente pelo Conselho de Administração, as ações adquiridas em razão
do exercício da Opção farão jus a dividendos em dinheiro, incluindo juros sobre o capital próprio,
sobre os lucros declarados no exercício social em que ocorreu a subscrição, exceto se virem a ser
exercidas após o encerramento do primeiro semestre, quando farão jus a dividendos calculados
pro rata die para o período que restar do exercício social.

Na hipótese de impontualidade do Participante quanto ao pagamento do valor remanescente do
Preço de Subscrição da Opção, será devido multa no valor 10% (dez por cento) sobre o preço total
da Opção exercida, sendo certo que tão logo entre em mora, e após o pagamento da referida
multa, o Participante terá um prazo adicional de 10 (dez) dias úteis para integralizar o Preço de
Subscrição.

VI.13 - Espécie das ações e direitos a ela conferidos:
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Para os fins do presente Programa serão emitidas, nos limites do capital autorizado e de acordo
com as disponibilidades previstas em cada Plano, ações ordinárias escriturais, que assegurarão os
mesmos direitos previstos para as demais ações ordinárias emitidas pela Companhia e que já
estiverem em circulação.

VI.14 - Da venda das ações:

As Ações adquiridas ou subscritas nos termos do presente Programa poderão ser livremente
alienadas pelo Particpante, nos termos da legislação em vigor.

VI.15 - Direito de preferência:

Nos termos do disposto art. 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76, não haverá direito de preferência na
outorga e no exercício de opções de compra ou subscrição de ações, quer em relação aos atuais
acionistas, quer em relação àqueles que adquirirem esta qualidade por força deste Programa e
respectivos Planos.

VI.16 - Conseqüências do desligamento dos Participantes:

Os casos de desligamento dos Participantes terão o seguinte tratamento:

• Desligamento do Participante por justa causa ou a seu pedido:
- opções ainda não maduras serão canceladas;
- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, não mais poderão ser exercidas,
sendo canceladas igualmente;

• Desligamento sem justa causa (i.e., por iniciativa da Companhia):
- opções ainda não maduras serão canceladas;
- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, poderão ser exercidas, desde que
respeitadas as condições de (i) Prazo de Maturidade e (ii) Prazo Máximo de Exercício das
Opções; e

• Desligamento por aposentadoria por tempo de trabalho ou idade:
- opções ainda não maduras serão canceladas;
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- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, poderão ser exercidas no prazo
máximo de 90 (noventa) dias.

Os 90 (noventa) dias citados acima são contados da data de deferimento pelo INSS do
requerimento de aposentadoria, por tempo de trabalho ou idade, efetuado pelo Participante;
sendo certo, contudo, que caso o Participante não efetue tal requerimento perante o INSS
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data em que tiver sido desligado (por
aposentadoria por tempo de trabalho ou idade), as opções maduras também serão
automaticamente canceladas.

• Desligamento por invalidez permanente:
- opções ainda não maduras poderão ser exercidas após a rescisão do contrato de trabalho por
motivo de concessão de aposentadoria por invalidez permanente;
- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, poderão ser exercidas;

No caso de invalidez permanente, as Opções somente poderão ser exercidas pelo Participante ou
o seu representante legal (curador) através da apresentação, perante a Companhia, do
competente comprovante de concessão de aposentadoria por invalidez permanente emitido pelo
INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social e competente rescisão do contrato de trabalho.
Novamente, caso o Participante não requeira sua aposentadoria por invalidez dentro do prazo de
60 (sessenta) dias contados da data em que tiver sido desligado (por invalidez permanente), as
opções maduras também serão automaticamente canceladas.

O prazo para que o Participante desligado por invalidez permanente exerça suas Opções nos
termos deste item será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da rescisão do contrato de
trabalho. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar este prazo, respeitado
sempre o Prazo Máximo para o Exercício das Opções.

• Desligamento por morte do Participante:
- opções ainda não maduras poderão ser exercidas após o falecimento do Participante;
- opções maduras, mas que ainda não tenham sido exercidas, poderão ser exercidas.

No caso de falecimento do Participante, as Opções somente poderão ser exercidas pelo
Inventariante, devidamente definido em regular processo de inventário, através da
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apresentação perante a Companhia do competente Termo de Compromisso do Inventariante,
assim nomeado pelo juízo competente (“Inventariante”).

O prazo para que o Inventariante exerça as Opções será de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da nomeação do Inventariante pelo juízo, desde que o inventário tenha sido aberto
em até 6 meses, contados da data do falecimento do Participante. A Companhia poderá, a seu
exclusivo critério, prorrogar este prazo, respeitado sempre o Prazo Máximo para o Exercício
das Opções.

O preço a ser pago no momento do exercício das opções, nos termos acima expostos, será
apurado com base nos critérios definidos nos itens VI.11 deste Regulamento.

VII - Administração - definição de competências

O Programa será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, que terá
competência para deliberar sobre a emissão das ações objeto do presente Programa (art. 168, §
1º, “b” da Lei nº 6.404/76).

Dentro desta competência, caberá ao Conselho de Administração toda e qualquer deliberação
acerca do Programa:

a) definir, dentro dos parâmetros deste Programa, os Planos anuais, bem como proceder a
qualquer alteração em relação aos Planos já instituídos;
b) definir, nos termos deste Programa, os seus Participantes;
c) definir, dentro do limite do capital autorizado e respeitado o limite máximo de ações atribuíveis
ao Programa, a quantidade de opções e a forma de distribuição destas entre os Participantes;
d) apurar o Preço de Subscrição ou Compra;
e) outorgar as Opções aos Participantes;
f) tomar quaisquer outras providências que sejam necessárias para a administração do Programa,
desde que não impliquem em sua alteração;
g) propor alterações no Programa a serem submetidas à aprovação da assembléia geral
extraordinária;

IX - MUDANÇA DO CONTROLE ACIONÁRIO:
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Na hipótese de mudança, direta ou indireta, do controle acionário da Companhia, deverão ser
respeitados os Programas e Planos já instituídos, podendo o Conselho de Administração
deliberar, quando da instituição do Plano, a transformação imediata de Opções não Maduras
em Opções Maduras na hipótese de mudança do controle acionário da Companhia.

X - FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DA COMPANHIA E INCORPORAÇÃO
DE AÇÕES:

Nos casos de fusão, cisão, com ou sem extinção da pessoa cindida, incorporação ou
transformação da Companhia, bem como no caso de incorporação de ações, deverão ser
respeitados os Programas e Planos já instituídos (na medida em que permitido por lei),
fazendo-se os ajustes necessários no número de Opções, inclusive respeitando-se as relações
de troca utilizadas para efeito das operações acima. Poderá o Conselho de Administração
deliberar, quando da instituição do Plano, a transformação imediata de Opções não Maduras
em Opções Maduras na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou transformação da
Companhia.

XI - ALTERAÇÃO DO NÚMERO, ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÕES:

Nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia, em decorrência
de grupamento, desdobramento, bonificações de ações, assim como nos casos de conversão
de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores
mobiliários emitidos pela Companhia, deverão ser efetuados os ajustes necessários nos
Programas e Planos já instituídos, notadamente em relação ao número de Opções e a espécie
ou classe de Ações a que se referir as Opções, com o objetivo de evitar distorções e prejuízos à
Companhia ou aos Participantes.

XII - Alteração, suspensão e extinção do Programa e respectivos Planos:

Compete à Assembléia Geral Extraordinária aprovar e, portanto, alterar, suspender ou extinguir o
Programa, assim como reformar o estatuto para definir a competência do Conselho de
Administração para dispor sobre as emissões e as condições em que estas emissões poderão se
dar (art. 122 c/c 135 da Lei nº 6.404/76).
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Toda e qualquer alteração do Programa e dos Programas anteriores, proposta pelo Conselho de
Administração, deverá ser submetida à aprovação da Assembléia Geral Extraordinária e, uma vez
aprovada, somente poderá atingir as opções de compra de ações subseqüentes a ela.
Dentre as causas que podem gerar a alteração ou extinção do Programa, inclusive em relação aos
Planos já instituídos e às Opções já outorgadas, mas ainda não exercidas, está a ocorrência de
fatores que causem grave mudança no panorama econômico e que comprometam a situação
financeira da Companhia.

XIII - Execução Específica

A Companhia e os Participantes terão o direito de exigir judicialmente a execução específica das
obrigações assumidas pela outra parte, nos termos deste Regulamento, de acordo com as
disposições aplicáveis do Código de Processo Civil Brasileiro, em especial das disposições contidas
nos artigos 461, 632, 639 e seguintes.

XIV – INTERPRETAÇÃO

Toda e qualquer opção concedida de acordo com qualquer Plano fica sujeita aos termos e
condições estabelecidos neste Programa. No caso de conflito entre o Plano e o presente
Programa, as disposições do Programa aqui contidas deverão prevalecer.

XV - Prazo de vigência do Programa

Este Programa terá validade até o final do ano de 2015.
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APÊNDICE I

MODELO DE COMUNICAÇÃO

MPX ENERGIA S.A.
C.N.P.J./M.F. n.º 04.423.567/0001-21
COMPANHIA ABERTA

COMUNICADO DE OUTORGA DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES DA MPX ENERGIA S.A.

Prezado Sr. Presidente do Conselho de Administração da Companhia:

Eu, [nome completo], [qualificação completa] e [cargo], na condição de Participante do
Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias da MPX Energia
S.A., conforme deliberação do Conselho de Administração de ____ de _______ de ____, venho
exercer as Opções que a mim foram conferidas, nos termos e condições dispostos no
Programa e no Plano.

Dessa forma, solicito o “de acordo” de V.Sas. no final do presente documento.

Rio de Janeiro, [data].

__________________________________
Nome:
Cargo:

De acordo:

___________________________________
Conselho de Administração da MPX Energia S.A.
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