Ata da Reunião do Conselho de Administração
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia de Capital Aberto

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de junho de 2013, às 10:00hs, na sede social da MPX Energia S.A., na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da MPX Energia S.A.
(“Companhia”) e a legislação aplicável, constatada a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia
indicados ao final da presente ata.

3. MESA: Verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Eike
Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Julia Caulliraux Martinelli para secretariar a reunião.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) destituição de membros da Diretoria, indicação/eleição de novos membros, bem
como ratificar a eleição de membro e estender seus mandatos; (ii) celebração de contrato financeiro com o Banco BTG
Pactual S.A.; (iii) Prestação de garantias corporativas; e (iv) criação de comitês técnicos e consultivos.

5. DELIBERAÇÕES: Após exame das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas:

(i) Aprovar (a) a destituição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: Sr. Rudolph Ihns, Sr. Marcus Bernd
Temke, Sr. Bruno de Rossi Chevalier, Sr. Xisto Vieira; (b) a indicação, com mandato de 2 (dois) anos, do Sr. Frank

Possmeier para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; (c) a ratificação da eleição ocorrida em Reunião do
Conselho de Administração, realizada em 15 de junho de 2012, e a extensão do termo de seu mandato para 2 (dois) anos,
do Sr. Eduardo Karrer.

A eleição, investidura e posse do Sr. Frank Possmeier será realizada por meio de deliberação e instrumento próprio que
somente será formalizada se e quando for concedido o visto permanente e autorização para atuação como Diretor da
Companhia pelos órgãos competentes, incluindo a Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego.
Por este motivo, restou aprovada a eleição do Sr. ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA para o cargo de
Diretor Vice-Presidente da Companhia, até a obtenção da autorização do Ministério do Trabalho, bem como a eleição,
investidura e posse do Sr. Frank Possmeier por meio de deliberação e instrumento próprio.

O Diretor ora eleito toma posse neste ato, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.

Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição:

- EDUARDO KARRER, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04.162.454-5 – IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 794.312.677-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório
na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-100, como Diretor Presidente e,
cumulativamente, de Relações com Investidores; e

- ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº
110944014, emitida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 075.225.197-05, residente e domiciliado Praça Mahatma
Gandhi, 14, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-100, como Diretor Vice-Presidente;

Cada um dos Diretores ora eleitos e/ou indicados, neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(ii) Aprovar a celebração de contrato financeiro com o Banco BTG Pactual S.A. no montante de R$100.000.000,00 (cem
milhões de reais);

(iii) Aprovar a prestação de garantia corporativa com relação às obrigações assumidas pela UTE Parnaíba III Geração de
Energia S.A., no âmbito de contratos de hedge, no montante de até EUR 2.170.000,00 (dois milhões, cento e setenta mil
euros), na proporção da participação detida pela Companhia;

(iv) Aprovar a prestação de garantia corporativa, na proporção da participação detida pela Companhia, com relação às
obrigações assumidas pela UTE Parnaíba IV Geração de Energia S.A., no âmbito da contratação de garantia bancária junto
ao Banco BTG Pactual S.A., no montante de até R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais); e

(v) Aprovar a criação de três comitês técnicos e consultivos ao Conselho de Administração da Companhia, sendo eles: (a)
Comitês de Recursos Humanos; (b) Comitê Financeiro, de Investimento e Controle; e (c) Comitê de Auditoria.
Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração deliberaram sobre a composição dos comitês técnicos e
consultivos, conforme indicado abaixo:

- COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS: Jorgen Kildahl, Eike Batista, Eduardo Karrer e Frank Possmeier;

- COMITÊ FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO E CONTROLE: Stein Dale, José Luiz Alquéres, Eduardo Karrer e
Frank Possmeier; e

- COMITÊ DE AUDITORIA: Keith Plowman, Rodolpho Tourinho, Eduardo Karrer e Frank Possmeier.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 10h30min, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

7. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Rodolpho Tourinho, Christopher
David Meyn, José Luiz Alquéres, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Stein Dale, Jorgen Kindahl e Keith Plowman.

- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 13 de junho
de 2013, às 10h00min, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
–

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2013.

______________________
Julia Caulliraux Martinelli
Secretária
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