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Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao 3º dia do mês de julho de 2013, às 14:00 horas, na Praça Mahatma Gandhi, n° 14, 9°
andar, Cinelândia, CEP 20031-100, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi devidamente convocada nos termos do
estatuto social da MPX Energia S.A. (“Companhia”) e da legislação aplicável e com a presença dos seguintes membros do
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia:

Membros do Conselho de Administração: Srs. Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Jørgen Kildahl, Keith
Plowman (via conferência telefônica), Stein Dale, Ricardo Luiz de Souza Ramos, José Luiz Alquéres (via conferência
telefônica) e Christopher David Meyn (via conferência telefônica).

Membros da Diretoria: Srs. Eduardo Karrer Sr. Alexandre Americano e, como convidados, os Srs. Frank Possmeier e
Michael Moser.

3. MESA: Após a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia ter sido confirmada, o Sr.
Eike Fuhrken Batista assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Alexandre Americano para atuar como secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a capitalização da Companhia; (ii) aprovar a recomendação à Assembleia Geral
da Companhia para alteração de sua denominação social, com a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia e
demais medidas referentes às adaptações à imagem e marca da Companhia.

5. INFORMAÇÕES FORNECIDAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

(i) Nesta data a Companhia recebeu uma carta do Banco BTG Pactual SA (e "Carta do BTG" e "BTG"), informando que a
oferta pública de ações da Companhia no montante de R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), a um
preço mínimo de R$10,00 por ação, conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 31 de maio de
2013, e prevista no Acordo de Investimento datado de 27 de março de 2013 (respectivamente, "Oferta Pública" e "Acordo
de Investimento") não é viável neste momento, tendo em vista as atuais condições do mercado financeiro no Brasil e no
exterior, bem como diversas indicações fornecidas à Companhia, à E.ON e à EBX informando que investidores e acionistas
relevantes da MPX não participariam da Oferta Pública nos termos originalmente planejados.

(ii) Nesta mesma data o BTG enviou também à Companhia um compromisso revisado de capitalização irrevogável e
incondicional para garantir um aumento de capital privado da MPX de até R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos
milhões de reais), reduzindo-se do referido valoro compromisso de subscrição firme da E.ON no valor de R$ 366,7 milhões
e qualquer montante subscrito pelos atuais acionistas da Companhia, ao preço de fechamento das ações ordinárias da MPX
na BM&F Bovespa S.A. na data de hoje ("Compromisso do BTG");

(iii) No dia 2 de julho de 2013 a Companhia recebeu carta da acionista E.ON informando que esta continuará a apoiar a
MPX e que a E.ON continua disposta a honrar os compromissos e obrigações por ela assumidos nos atuais termos e
condições estabelecidos no Acordo de Investimento, incluindo, mas não se limitando, ao compromisso firme de subscrição
das ações da MPX ao valor de R$ 10,00 por ação.
Antes de iniciar a votação das matérias indicadas na ordem do dia preparada para esta reunião do Conselho de
Administração, os representantes da Companhia informaram que a Companhia tem necessidade imediata de capital para
financiar suas necessidades de investimento e demais investimentos para crescimento futuro e que a falta desses recursos
colocará em perigo a situação financeira da Companhia.

6. DISCUSSÃO:

(i) o Sr. Eduardo Karrer, CEO da Companhia, fez uma breve apresentação relativa ao setor de energia como um todo, e
sobre as necessidades de caixa da Companhia, em especial, em relação a necessidade imediata da Companhia de capital para
financiar as necessidades de investimento atuais e seu crescimento futuro. O Sr Frank Possmeier também apontou que a
falta de tais recursos pode prejudicar significativamente a situação financeira da Companhia;

(ii) O Conselho de Administração discutiu acerca das condições de mercado recentes e das mudanças adversas no ambiente
econômico, dando especial ênfase as dificuldades sofridas pela BM&FBovespa;

(iii) O Conselho solicitou esclarecimentos em relação à Carta do BTG;

(iv) A Companhia informou que analisou suas opções e que, tendo em vista a urgência das necessidades da Companhia, a

solução mais viável para a Companhia solucionar sua urgente necessidade de caixa seria a de aceitar o Compromisso do
BTG.

7. DELIBERAÇÕES: Após avaliar, considerar e debater os assuntos, em especial, os assuntos mencionados acima, os
membros do Conselho de Administração deliberaram:

(i) pelo voto dos Srs. Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Jørgen Kildahl, Keith Plowman, Stein Dale e Ricardo
Luiz de Souza Ramos, com a abstenção dos Srs. José Luiz Alquéres e Christopher David Meyn, aprovaram:

(a) o cancelamento da Oferta Pública;

(b) o aumento privado do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no montante de
R$799.999.995,15 (setecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco
reais e quinze centavos) (“Aumento de Capital Privado”);

(c) o preço por ação, referente ao Aumento de Capital Privado, no valor de R$ 6,45, o qual trata-se do preço de
fechamento das ações ordinárias da MPX negociadas na BM&FBovespa na data de hoje, e o qual foi fixado de acordo com
Artigo 170, §1º, III, da Lei das Sociedades por Ações;

(d) que as ações ordinárias terão os mesmos direitos e privilégios das ações ordinárias existentes da Companhia, nos termos
do Estatuto Social da Companhia, e farão jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e
eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia após a homologação do aumento de capital
e a emissão das novas ações ;

(e) a concessão de direito de preferência para os atuais acionistas da Companhia na subscrição de ações ordinárias no
âmbito do Aumento Privado de Capital na proporção de suas participações no capital social da Companhia em data a ser
divulgada no Aviso aos Acionistas, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações;

(f) o direito dos acionistas em ceder seus direitos de preferência para subscrição de ações, objeto do Aumento de Capital
Privado;

(g) o prazo para o exercício do direito de preferência dos atuais acionistas terá início no dia útil seguinte à data de
publicação do Aviso aos Acionistas nos jornais nos quais a Companhia usualmente faz suas publicações e encerrar-se-á
após trinta (30) dias. Após o período acima referido, se ainda houver sobras, os acionistas da Companhia e/ou cessionários
de direitos de preferência que tenham expressamente manifestado em seus boletins de subscrição sua intenção de
subscrever sobras, deverão subscrever tais ações dentro do prazo a ser divulgado pela Companhia por meio do Aviso aos
Acionistas; e

(h) a confirmação e ratificação de todos os atos praticados até a data de hoje pela Diretoria da Companhia com o objetivo
de realizar o Aumento Privado de Capital e autorizar os membros da Diretoria a praticar todos os atos necessários para
realizar o Aumento de Capital Privado.

(ii) por unanimidade de votos, aprovaram: (a) a proposta de mudança na denominação social da Companhia, que deverá ser
submetida aos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral, a ser convocada assim que o novo nome for
proposto pela Diretoria ao Conselho de Administração, com as consequentes alterações no Estatuto Social da Companhia
e demais alterações necessárias referentes às adaptações ao nome e imagem da Companhia;

(iii) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Eike Fuhrken Batista do Conselho de Administração da Companhia, com efeito
a partir de 4 de julho de 2013, e deliberar que o Sr. Jørgen Kildahl irá temporariamente assumir o cargo de Presidente do
Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de Administração gostaria de expressar seus agradecimentos ao Sr.
Eike Fuhrken Batista pelos vários anos em que ele foi Presidente e membro deste Conselho de Administração;

(iv) por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral da Companhia para a nomeação do Sr. Luiz do Amaral
de França Pereira como membro do conselho de administração da Companhia, em substituição ao Sr. Rodolpho Tourinho
Neto, que renunciou ao seu cargo em 20 de junho de 2013, bem como para eleger novo membro ao Conselho de
Administração da Companhia para ocupar o cargo antigamente ocupado pelo Sr. Eike Fuhrken Batista.

Os Srs. Jørgen Kildahl, Keith Plowman, Stein Dale, José Luiz Alquéres e o Christopher David Meyn, apresentaram votos
em separado que foram recebidos e registrados pelo Secretário.

8. ENCERRAMENTO E REGISTRO: Às 19:30, nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi
registrada, lida e assinada por todos os presentes.

Essa é uma cópia fiel e correta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., ocorrida em 3 de
julho de 2013, às 14:00, registrada em livro de atas e assinada pelos membros do Conselho de Administração. -

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2013.

____________________________
Alexandre Americano
Secretario
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