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EDITAL DE CONVOCAÇÃODE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da MPX ENERGIA S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 15:00 horas do dia 28/04/2009, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Praia
do Flamengo, nº 66, 7º andar, Flamengo, para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Matérias
Ordinárias: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, bem como o
Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2008; (ii) Deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do período e a distribuição de dividendos; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (iv)
Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia. Matéria Extraordinária: (v) Alterar os
artigos 12 e 25 do Estatuto Social da Companhia, adequando o prazo de mandato dos membros do Conselho de
Administração e a forma de representação da Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede
social da Companhia, bem como no site www.mpx.com.br, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e
o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2008, publicados na edição de 30
de março de 2009 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do jornal Valor Econômico, bem como os demais
documentos pertinentes à Ordem do Dia. Os acionistas participantes da custódia fungível das ações de emissão da
Companhia que decidirem participar da aludida Assembléia deverão apresentar extrato de participação acionária emitido
pelo órgão custodiante competente datado de até 2 (dois) dias de antecedência da data do conclave. Os mandatos de
representação na Assembléia deverão ser recebidos na sede social da Companhia, conforme endereço indicado acima, aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, até as 18:00 horas do dia 23/04/2009.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2009.
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