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1. Mensagem da Administração da Companhia

Prezado Acionista,
Temos o prazer de convidá-lo para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
MPX Energia S.A. que será realizada no dia 30 de abril de 2012, às 15 horas, na
sede da Companhia, situada na Praça Mahatma Gandhi, n.º 14, Edifício Serrador,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, conforme Edital de Convocação publicado nos jornais
Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 30 de março,
02 e 03 de abril de 2012, constante também no item 2 deste Manual.
Desenvolvemos este Manual para incentivar a presença e a efetiva participação dos
Acionistas da Companhia em nossa Assembleia Geral, oferecendo informações
sobre

este

evento

que

reforçam

nosso

permanente

compromisso

com

a

transparência e a qualidade das informações da Companhia, conjugando inovação
com os mais elevados padrões de Governança Corporativa.

Atenciosamente,

Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores

2. Edital de Convocação

O Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada no dia 30 de abril de 2012 foi publicado no jornal Valor Econômico e no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 30 de março, 02 e 03 de abril de
2012, estando também disponível na rede mundial de computadores, na página da
CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.mpx.com.br/ri).

MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 09.112.685/0001-32
NIRE 33.3.0028401-0
Companhia Aberta
Convocamos os acionistas da MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou
“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária que será realizada cumulativamente às
15h00min do dia 30 de abril de 2012, na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, Centro, Rio de Janeiro - RJ, para discutir e
deliberar sobre:
Em Assembleia Geral Ordinária:
I.

Tomar as contas dos administradores, examinar,

discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2011;
II.

Aprovar a destinação do resultado do exercício social

encerrado em 31.12.2011;
III.

Eleger os membros do Conselho de Administração; e,

IV.

Fixar a Remuneração dos Administradores (Conselho

de Administração e Diretoria).
Em Assembleia Geral Extraordinária:
I.

Aprovar a alteração do artigo 12, caput, do Estatuto

Social da Companhia e sua posterior consolidação.
A Companhia esclarece ainda que:
(a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia,

no

site

da

CVM

(www.cvm.gov.br),

da

BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no

site

de

Relações

com

Investidores

da

Companhia

(www.mpx.com.br/ri), os documentos relacionados a este
edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM n.º
481/09;
(b) para participação na Assembleia, os acionistas deverão
apresentar à Companhia além do documento de identidade:
(i) o extrato do agente custodiante das ações da Companhia,
contendo a respectiva participação acionária,
(ii) o instrumento de mandato com reconhecimento de firma
do outorgante, caso o acionista se faça representar por
procurador, e
(iii)

no

caso

igualmente
representação

de

ser

acionistas

pessoa

apresentados
pertinentes.

os

jurídica,

deverão

documentos

Informações

de

adicionais

encontram-se na Proposta da Administração disponível nos
sites acima listados;
(c) para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei n.º
6.404/76 e as Instruções CVM nº. 165/91, nº. 282/98 e do
artigo 4º da Instrução CVM nº. 481/09 o percentual mínimo
do capital votante para solicitação de adoção do processo de
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento); e,
(d) ficam asseguradas as faculdades previstas nos incisos I e
II do §4º e no §5º do artigo 141 da Lei 6.404/76 para eleição
de membros do Conselho de Administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2012 – O Conselho de Administração.

3. Orientações para participação dos Acionistas na Assembleia Geral da
Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2012
1. Quando e onde acontecerá a Assembleia?
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia será realizada no dia
30 de abril de 2012, às 15 horas, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro, Rio de
Janeiro, RJ.

2. Quem pode participar?
Podem participar da Assembleia Geral da Companhia todos os Acionistas que
comprovem

a

titularidade

das

ações

da

Companhia

ou

seus

respectivos

procuradores, conforme descrito no item 3 adiante.

3. Como participar da Assembleia?
Para participar da Assembleia, os Acionistas deverão comparecer, pessoalmente ou
representados por procurador, no data, hora e local informados no Edital de
Convocação, conforme descritos na sessão 2 deste Manual, e apresentar os
documentos ali indicados.

A Companhia, visando facilitar a organização dos trabalhos e evitar eventuais
atrasos da Assembleia, solicita que a documentação necessária para a participação
dos Acionistas na Assembleia seja enviada com até 2 dias úteis de antecedência,
por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o documento físico deve ser
trazido no dia da Assembleia) dirigidos aos endereços abaixo:

Envio de Documentos Físicos:
A/C: Gerência Geral de Governança Corporativa
Praça Mahatma Gandhi, 14, 20º andar
Rio de Janeiro CEP: 20031-100
Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto: Documentos AGO MPX – 30.04.2012
E-mail: governancacorporativa@ebx.com.br
A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa
somente dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a
participação nesta Assembleia, podendo a referida documentação ser apresentada
no momento da chegada do Acionista à Assembleia.

4. O Acionista precisa comparecer pessoalmente à Assembleia Geral?
Não. O Acionista pode comparecer pessoalmente ou, caso prefira, pode ser
representado por procurador.

5. Como se fazer representar por procurador?
Caso o Acionista opte por ser representado por procurador, deve observar que a
procuração deverá ter sido emitida há menos de um ano da data da realização da
Assembleia e o procurador deverá ser acionista ou administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, nos termos da legislação aplicável.
Além disso, a procuração deve ter firma reconhecida e, caso outorgada fora do
Brasil, deve ser notarizada por tabelião público, consularizada e traduzida por
tradutor juramentado.
No Anexo I deste Manual apresentamos alguns modelos de procuração que podem
ser utilizados, caso haja interesse, não sendo a observação de tais modelos
obrigatória para a participação dos Acionistas na Assembleia.

6. Como obter informações complementares?
Em caso de dúvida quanto a este Manual ou à Assembleia Geral, entre em contato
com:
Gerência Geral de Governança Corporativa
Tel. + 55 21 2555-4068
Governancacorporativa@ebx.com.br

Além disso, os materiais relacionados à Assembleia e o presente Manual,
encontram-se disponíveis para consulta e download no site da Companhia
(www.mpx.com.br/ri) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

4. Orientações sobre as matérias que serão deliberadas na Assembleia
Geral

Apresentamos nesta sessão informações sobre as matérias que serão deliberadas
na Assembleia Geral, incluindo a respectiva proposta da administração.
Em Assembleia Geral Ordinária:
I

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31.12.2011

Para deliberar sobre este item, a Companhia disponibilizou para seus Acionistas o
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas e o
Parecer

dos

auditores

Independentes e o

independentes

da

Companhia,

KPMG

Auditores

Parecer do Conselho Fiscal, que em conjunto refletem os

resultados da Companhia ao final do ano de 2011, bem como os principais fatos
ocorridos no período.

Tais documentos estão disponíveis no site da Companhia (www.mpx.com.br/ri) e
da CVM (www.cvm.gov.br), além de terem sido publicados em 22 de março de
2012 no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
Estarão presentes à Assembleia representantes da diretoria da Companhia e da
auditoria independente para prestar quaisquer esclarecimentos que eventualmente
se façam necessários.
Neste sentido, a administração da Companhia propõe que seus Acionistas avaliem
os documentos disponíveis sobre a matéria e, após atenta consideração, aprovem
as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
todas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011, tal como publicadas
pela Companhia.

II

Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31.12.2011

Considerando o resultado negativo do exercício, em R$ 408,5 milhões, não se
aplica a proposição de destinação do lucro líquido. Vale ressaltar que a MPX

encontra-se em fase pré-operacional e seu resultado é impactado pela marcação a
mercado dos instrumentos financeiros (hedge) utilizados para eliminar sua
exposição cambial. Seguindo as regras do IFRS, a cada trimestre, o resultado da
marcação a mercado dos instrumentos financeiros, incluindo as debêntures
conversíveis, passa pelo resultado da Companhia, mesmo não tendo impacto sobre
o caixa da mesma.
III

Eleger os membros do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia é atualmente composto de 10
membros efetivos, sendo um deles seu Presidente e outro o Vice-Presidente, eleitos
pela Assembleia Geral Ordinária com mandato unificado de um ano, sendo
permitida a reeleição.

A Companhia faz parte do Novo Mercado, segmento de listagem da BM&FBOVESPA
que representa o mais alto grau de exigência em termos de Governança
Corporativa, devendo seu Conselho de Administração ser, portanto, composto por
no mínimo 20% de Conselheiros Independentes, conforme definido no referido
regulamento de listagem.

A eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia ocorrerá
mediante processo de votação realizada por voto simples, no qual a Companhia
indica nomes, formando uma chapa completa de candidatos para as vagas do
Conselho de Administração que deverá ser submetida à deliberação dos Acionistas,
exceto se for requerida a adoção de processo de voto múltiplo.
No caso da adoção do processo de voto múltiplo, são atribuídos a cada ação tantos
votos quantos sejam os cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração
da Companhia, sendo permitido ao Acionista o direito de cumular votos em um só
candidato ou distribuí-los entre vários candidatos. A eleição poderá ocorrer pelo
processo de voto múltiplo caso Acionistas que representem no mínimo 5% do
capital social da Companhia o tenham solicitado por escrito à Companhia, em até
48 horas antes da Assembleia Geral Ordinária.
Nos termos da legislação aplicável, seja no processo de voto simples ou múltiplo, é
assegurada a eleição de um membro (e respectivo suplente) em votação em

separado, excluído o acionista controlador, pela maioria dos titulares de ações que
representem, no mínimo, 10% das ações com direito a voto.

Para exercer o direito de eleger em separado membros do Conselho de
Administração da Companhia os Acionistas devem comprovar a titularidade
ininterrupta da participação acionária exigida durante os três meses imediatamente
anteriores à realização da Assembleia.

Ressaltamos que as ações utilizadas pelos Acionistas para votar na eleição em
separado não poderão ser utilizadas para votar nos processos de voto simples ou
múltiplo.
Adicionalmente, nos termos da legislação aplicável, o Acionista que submeter
indicação de membro do Conselho de Administração deverá, no mesmo ato, (i)
apresentar cópia de declaração, informando que não há qualquer impedimento para
sua eleição, ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em
condições de firmar tal instrumento; e (ii) currículo do candidato indicado,
contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade,
principal atividade profissional que exerce no momento e indicação de quais cargos
ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras companhias,
se for o caso.

A administração da Companhia propõe a seguinte composição para seu Conselho de
Administração*, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013, sendo
certo que informações detalhadas sobre os referidos candidatos constam no Anexo
II deste Manual, bem como no site da Companhia (www.mpx.com.br/ri) e da CVM
(www.cvm.gov.br), em conformidade com o art. 10 da Instrução CVM 481/09.

Eike Fuhrken Batista

Presidente

Eliezer Batista da Silva

Vice Presidente

Christopher David Meyn

Conselheiro

Flavio Godinho

Conselheiro

Leonardo Moretzsohn de Andrade

Conselheiro

Luiz do Amaral de França Pereira

Conselheiro

Nicolau Ferreira Chacur

Conselheiro

Paulo Manuel Mendes de Mendonça

Conselheiro

Paulo Monteiro Barbosa Filho

Conselheiro

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Conselheiro

Rodolpho Tourinho Neto

Conselheiro

Samir Zraick

Conselheiro

Os Srs. Luiz do Amaral de França Pereira, Rodolpho Tourinho Neto e Samir Zraick
atendem aos requisitos de independência do Regulamento de Práticas Diferenciadas
de Governança Corporativa do Novo Mercado, equivalente a 25% do total dos
membros do Conselho, superior ao exigido pelo mencionado Regulamento.
*Partindo da premissa de aprovação da alteração do artigo 12, caput, do Estatuto
Social da Companhia na Assembleia Geral Ordinária
IV

Fixar

a

remuneração

dos

administradores

(Conselho

de

Administração e Diretoria)
A administração da Companhia propõe a aprovação, a título de remuneração para
os Administradores da Companhia, do montante global de R$ 7.050.936,77 (sete
milhões, cinquenta mil e novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos),
a ser distribuído em razão das responsabilidades assumidas, do tempo dedicado à
Companhia e da competência profissional de cada administrador. Deste montante,
que

não

necessariamente

será

integralmente

despendido,

R$

960.000,00

(novecentos e sessenta 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 Assembleia Geral
de 26 de novembro de 2007, prorrogado na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28 de setembro de 2010 e alterado pela Assembleia Geral de 26 de
janeiro de 2012. 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$ 4.846.591,99 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e
seis mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos); b)

benefícios: R$ 194.806,98 (cento e noventa e quatro mil e oitocentos e seis reais e
noventa e oito centavos) e c) Outros R$ 969.318,40 (novecentos e sessenta e nove
mil e trezentos e dezoito reais e quarenta centavos).
Em conformidade com o art. 12 da Instrução CVM nº 481/09, informações
adicionais sobre a remuneração dos administradores, nos termos do item 13 do
formulário de referência, encontram-se disponíveis na Proposta da Administração
disponível no site da Companhia (www.mpx.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br)
e da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br).
Em Assembleia Geral Extraordinária:
I

Aprovar a alteração do artigo 12, caput, do Estatuto Social da

Companhia e sua posterior consolidação.
A Administração da Companhia propõe a alteração do artigo 12, caput, do Estatuto
Social da Companhia para que o número máximo de membros do Conselho de
Administração da Companhia passe de 11 (onze) para 13 (treze) membros, de
forma que o artigo passe a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 (cinco)
e no máximo 13 (treze) membros, acionistas ou não da Companhia, eleitos pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos.
Visando atender ao disposto no artigo 11 da Instrução da Comissão dos Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481/2009, a Administração da Companhia apresenta o
Anexo IV da Proposta da Administração contendo: (a) cópia do estatuto social
destacando as alterações propostas e (b) relatório detalhando a origem e
justificativa das alterações propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e
econômicos.

Anexo I
Modelos de Procuração:
I.

Modelo de Procuração em que é estabelecida a orientação de voto a ser
seguida pelo procurador do Acionista:
PROCURAÇÃO

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como
seu(s) procurador(es) o(s) Sr(s). [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL],
[PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG nº [ ], inscrito no CPF/MF sob o nº
[ ], residente e domiciliado na cidade de [ ], estado de [ ], na Rua [ ], [número],
(“Outorgado(s)”), para representar o Outorgante, na qualidade de acionista da
MPX

(“Companhia”), na

Assembleia

Geral

Ordinária

e Extraordinária

da

Companhia que se realizará no dia 30 de abril de 2012, às 15 horas, na Praça
Mahatma Gandhi, n.º 14, Centro, Rio de Janeiro, RJ, ao(s) qual(is) outorga
poderes para comparecer à Assembleia e votar, em nome e por conta do
Outorgante, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de
nomeação, em conformidade com as orientações de voto estabelecidas abaixo
para cada um dos itens da Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2011
(

) A Favor

(

) Contra

(

) Abstenção

(2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31.12.2011
(

) A Favor

(

) Contra

(

) Abstenção

(

) Abstenção

(3) eleger os membros do Conselho de Administração
(

) A Favor

(

) Contra

(4) fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e
Diretoria)
(

) A Favor

(

) Contra

(

) Abstenção

Em Assembleia Geral Extraordinária:
(1) Aprovar a alteração do artigo 12, caput, do Estatuto Social da Companhia
e sua posterior consolidação.
Local, [dia] de [mês] de [ano]
__________________________________________
[Assinatura do Outorgante com firma reconhecida]

II. Modelo de Procuração em que não é estabelecida a orientação de voto a ser
seguida pelo procurador do Acionista:
PROCURAÇÃO
[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como
seu(s) procurador(es) o(s) Sr(s). [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL],
[PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG nº [ ], inscrito no CPF/MF sob o nº
[ ], residente e domiciliado na cidade de [ ], estado de [ ], na Rua [ ], [número],
(“Outorgado(s)”), para representar o Outorgante, na qualidade de acionista da
MPX

(“Companhia”), na

Assembleia

Geral

Ordinária

e Extraordinária

da

Companhia que se realizará no dia 30 de abril de 2012, às 15 horas, na Praça
Mahatma Gandhi, n.º 14, Centro, Rio de Janeiro, RJ, ao(s) qual(is) outorga
poderes para comparecer à Assembleia e votar, em nome e por conta do
Outorgante, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de
nomeação, em cada um dos itens da Ordem do Dia.

Local, [dia] de [mês] de [ano]

__________________________________________
[Assinatura do Outorgante com firma reconhecida]

Anexo II

Currículos dos candidatos a membros do Conselho de Administração

Presidente
Eike Fuhrken Batista, graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade de
Aachen na Alemanha. Fundador do Grupo EBX, atualmente é Presidente do
Conselho de Administração da MPX Energia S.A. e exerce os cargos de Diretor
Presidente da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. e Presidente do Conselho de
Administração das Companhias OGX Petróleo e Gás Participações S.A., MMX
Mineração e Metálicos S.A., OSX Brasil S.A. e LLX Logística S.A, além de membro
do Conselho de Administração da LLX Minas-Rio Logística Comercial Exportadora
S.A., que também são parte do Grupo EBX. Além disso, ocupou o cargo de
Presidente & CEO da TVX Gold Inc., empresa mineradora de ouro, de capital
aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Toronto e Nova York.

Vice Presidente
Eliezer Batista da Silva, graduado em Engenharia Civil pela Universidade do
Paraná, com Pós-Graduação e treinamento nos Estados Unidos e Europa.
Atualmente é Vice–presidente do Conselho de Administração da MPX Energia S.A. e
exerce o cargo de Presidente Honorário dos Conselhos de Administração das
companhias LLX Logística S.A. e MMX Mineração e Metálicos S.A. e de VicePresidente dos Conselhos de Administração das companhias OGX Petróleo e Gás
Participações S.A. e OSX Brasil S.A. que também são parte do Grupo EBX. Além
disso, atualmente é membro dos Conselhos de Administração do Grupo Monteiro
Aranha, Grupo BUNGE, NEXANS Brasil S/A, Conselho Curador do Centro Brasileiro
de Relações Internacionais (CEBRI/Rio), membro da Academia de Ciências da
Rússia, membro do World Business Council for Sustainable Development, membro
do Conselho de Administração do IBIO – Instituto Bio Atlântica, membro do
Conselho de Administração da Lorinvest – Gestão de Recursos Ltda. e Presidente
Honorário do Grupo Notáveis Brasil-Japão.

Conselheiros de Administração
Flávio Godinho, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Atualmente é membro do Conselho de Administração da MPX Energia
S.A. e exerce cargos de membro do Conselho de Administração das companhias
OSX Brasil S.A., LLX Logística S.A. e de Diretor Jurídico da EBX Holding Ltda., que
também são parte do Grupo EBX. Além disso, possui 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.

Leonardo Moretzsohn de Andrade, graduado em Economia pela Universidade de
Brasília, Pós- Graduado pelo COPPE – UFRJ. Cursou o Senior Leadership do
Massachusetts Institute of Technology(2005). Atualmente é membro do Conselho
de Administração da OSX Brasil S.A. e CFO da EBX Holding Ltda, Companhias do
Grupo EBX. Além disso, atuou como Diretor Financeiro da Anglo-Ferrous Brazil na
MMX Minas-Rio (2007-2009), foi membro dos Conselhos de Administração da
Samarco, Siderar, Valesul e PT Inco Tbk na Indonésia, Presidente do Conselho de
Curadores da Valia (fundo de pensão da Vale), na Vale ocupou ainda os cargos de
Diretor Financeiro Inco em Toronto, Diretor de Controles Internos, Gerente Geral de
Finanças Corporativas e Gerente do Departamento de Pulp and Paper da Rio Doce
International em Bruxelas.

Luiz do Amaral de França Pereira, graduado em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Paraná, participou do Stanford Executive Program na
Stanford University, bem como, de diversos cursos nas áreas de administração de
empresas e finanças empresariais. Atualmente é membro independente do
Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria da MPX Energia S.A.
e exerce cargos de membro independente dos Conselhos de Administração e
membro do Comitê de Auditoria das companhias OGX Petróleo e Gás Participações
S.A., MMX Mineração e Metálicos S.A., OSX Brasil S.A. e LLX Logística S.A. que
também são parte do Grupo EBX. Além disso, foi membro Fiscal do Instituto
Desiderata, membro do Conselho de Administração da Brasil Florestas S.A., atuou
no Grupo Caemi como Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores
da Caemi Mineração e Metalurgia, sendo ainda membro dos Conselhos de
Administração das suas controladas e coligadas, tendo sido posteriormente membro
do seu Conselho de Administração. Foi Diretor Administrativo-financeiro e Diretor
Executivo em empresas do Grupo Bozano Simonsen, Diretor Vice-Presidente do
Grupo Monteiro Aranha e membro dos Conselhos de Administração das empresas
controladas do Grupo. Atuou ainda por cerca de 20 anos na Vale do Rio Doce,
primeiramente exercendo diversas funções técnicas e executivas e depois como seu
Diretor Financeiro, Diretor Presidente e de Relações com Investidores e VicePresidente do seu Conselho de Administração, bem como membro dos Conselhos
de Administração de suas empresas controladas e coligadas.

Nicolau Ferreira Chacur, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e
diplomado pelo Institut dÉtudes Politiques de Paris. Passou a atuar no grupo EBX
em 2012. Iniciou suas atividades profissionais em 1989 no Banco BBACreditanstalt,
onde permaneceu por quinze anos, tendo sido por sete anos Diretor Comercial
regional no Rio de Janeiro. Em 2004 tornou-se Diretor Executivo do Unibanco,
responsável pelas áreas comercial e de produtos até a fusão com o Itaú, em 2008,
quando voltou ao Banco Itaú BBA.

Paulo Manuel Mendes de Mendonça, graduado em Geologia pela Universidade
de São Paulo – USP. Atualmente é membro do Conselho de Administração da MPX
Energia S.A., exerce o cargo de membro do Conselho de Administração da OSX
Brasil S.A. e de Diretor Geral e Diretor de Exploração e Produção da OGX Petróleo e
Gás Participações S.A., companhias que também são parte do Grupo EBX. Além
disso, atuou por mais de 30 anos na Petrobrás até 2007, ocupando diversos cargos
gerenciais, incluindo o de Gerente Geral da Unidade de Negócios de E&P da
Petrobrás 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.
Ocupou ainda a Gerência Geral e posteriormente a Gerência Executiva de toda a
área de Exploração da Petrobrás (até 2007).

Paulo Monteiro Barbosa Filho, graduado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia
Universidade Católica de Petrópolis, com MBA em Gestão e Planejamento
Estratégico. Atualmente é membro do Conselho de Administração da MPX Energia
S.A. e exerce cargos de membro do Conselho de Administração da OGX Petróleo e
Gás Participações S.A., OSX Brasil S.A. e LLX Logística S.A. e Diretor de
Sustentabilidade e Presidente do Conselho de Sustentabilidade da EBX Holding
Ltda., companhias que também são parte do Grupo EBX. Além disso, atuou como
Diretor de Novos Negócios e Meio Ambiente da MPX Energia S.A. (2007/2010),
Diretor de Energia da MMX Mineração e Metálicos S.A. (2005/2007), Sócio Diretor
da Energy Consultoria e Participações Ltda. (1998/2001), Diretor Executivo da
Enersul S/A, responsável pelo desenvolvimento de plano estratégico do parque de
geração de energia elétrica do Mato Grosso do Sul (1995/1997).

Ricardo Luiz de Souza Ramos, graduado em Engenharia Mecânica pela
Universidade Gama Filho, com Mestrado em Administração pela COPPEAD.
Atualmente é membro do Conselho de Administração da MPX Energia S.A. Além
disso, atualmente ocupa o cargo de Superintendente da Área de Crédito do BNDES,
sendo também o Superintendente da área de Infraestrutura Social. Atuou como
Chefe de Departamento de Prioridades do BNDES (2006-2008), Gerente de
financiamento às exportações de aeronaves (2005-2006), Gerente Executivo da
área de Investimentos em Tecnologia de Informação (2003–2004), Gerente de
Exportação - Operações de financiamento às exportações de aeronaves, Serviços
de Engenharia (2001-2003), Análise de Investimentos nos setores de metalurgia,
comércio e serviços (1997-2000), Engenheiro da Área Industrial (1993-1997).

Rodolpho Tourinho Neto, graduado em Economia pela Universidade de São
Paulo/ Universidade da Bahia, com cursos de extensão em Administração de
Empresas pela Bradley University (Illinois/EUA). Atualmente é membro
independente do Conselho de Administração da MPX Energia S.A. e exerce cargos
de membro independente do Conselho de Administração da OGX Petróleo e Gás
Participações S.A. e da OSX Brasil S.A. que também são parte do Grupo EBX. Além
disso, ocupa os cargos de membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP,
Presidente do Conselho de Infraestrutura da FIESP, Presidente do Instituto Claro,

Presidente da SINICON, membro do Conselho de Administração da GDK S.A.,
membro do Conselho Consultivo da Renk Aznini S.A. Equipamentos Industriais e
membro do Conselho Consultivo do Instituto das Energias do Brasi-EDP. Foi
Senador da República pelo Estado da Bahia (2003/ 2007), Ministro de Estado de
Minas e Energia (1999/2001), Presidente do Conselho de Administração da
Petrobras (1999/2001), Presidente do Conselho de Administração da Petrobrás
Distribuidora (1999/2001), Presidente do Conselho de Administração da Eletrobras
(1999/2001), Secretário de Fazenda do Estado da Bahia (1991/1998) tendo no
mesmo período sido Coordenador do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ), Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento
do Estado da Bahia (DESENBANCO) e Presidente do Conselho de Administração do
Banco do Estado da Bahia (BANEB). Foi ainda Vice-Presidente do Banco Econômico
S/A, Diretor da Construtora OAS e Gerente Geral da Bahema S.A.

Samir Zraick, graduado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Master in Electronic Engineering – Delft
University Delft, Holanda, Docteur Ingénieur – Faculté des Sciences de L’ Université
de Paris – França, Pós- Graduado pelo COPPE, UFRJ - Professor de Técnicas Digitais
(1966/1968). Atualmente é membro independente do Conselho de Administração e
do Comitê de Auditoria da MPX Energia S.A. e exerce cargos de membro
independente dos Conselhos de Administração e membro do Comitê de Auditoria
das companhias OGX Petróleo e Gás Participações S.A., MMX Mineração e Metálicos
S.A., OSX Brasil S.A. e LLX Logística S.A. que também são parte do Grupo EBX.
Além disso, exerce o cargo de membro do Conselho de Administração da EMBRAER
(desde 2006), já tendo ocupado as posições de membro do Conselho de
Administração da Canico Resources Co. (2004/2005), na Vale do Rio foi membro do
Comitê Estratégico (2004), membro do Comitê Estratégico como Special Advisor
(2000/2004), membro do Conselho de Administração representando o Soros Equity
Fund. (2000), Special Advisor do Conselho de Administração da TVX Gold IND
(1998/2001), membro do Conselho de Administração e Chairman do Marketing
Committee da QCM (1990/1999), Diretor Financeiro e de Desenvolvimento da
Caemi – Mineração e Metalurgia S.A. (1986/1998), Presidente da Rio Doce América
(1984/1986), Diretor Financeiro da Vale do Rio Doce (Implantação do Projeto
Carajás 1979/1984), Vice presidente Rio Doce (Subsidiária 1975/1979), Gerente
Geral de Sistemas e Superintendente Geral de Controle da Vale do Rio Doce
(1971/1986). Atuou, ainda, na Agência Multinacional Europeia para controle de
tráfego áereo, “upper space”, Analista de Sistemas e Desenvolvimento de Software
Básico, associado a tese de Doutorado na França (1969/1970).

