Prorrogação da data de vencimento do Contrato de Abertura de Linha de CréditoRatificação da concessão de garantia
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2009
1. LOCAL, HORA E DATA:Na sede social da MPX Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, CEP 22.210-903, às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2009.
2. PRESENÇAS:Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata.
3. CONVOCAÇÃO: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e pela legislação aplicável.
4. MESA: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista; Secretária: Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
5. ORDEM DO DIA:Deliberar sobre (i) a celebração do Terceiro Aditivo ao Contrato de Abertura de Linha de Crédito
entre a Companhia, a Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (“Porto do Pecém”), a EDP Energias do Brasil S.A. e o
Banco Citibank S.A., entre outros, o qual prorroga a data de vencimento do Contrato de Abertura de Linha de Crédito, de
29 de julho de 2009 para 30 de setembro de 2009; (ii) em virtude da celebração do aditivo previsto no item (i) acima e do
Segundo Aditivo ao Credit Agreement celebrado entre a Porto do Pecém e o Citibank, N.A., entre outros, também
prorrogando seu vencimento de 29 de julho de 2009 para 30 de setembro de 2009, a celebração do Segundo Aditivo ao
Contrato de Prestação de Fiança, prorrogando a garantia da Companhia sobre 50% (cinqüenta por cento) das obrigações da
Porto do Pecém no Contrato de Abertura de Linha de Crédito e no Credit Agreement até 30 de setembro de 2009; (iii)
aprovação e ratificação da concessão de garantia (fiança) com relação às obrigações da UTE Porto do Itaqui Geração de
Energia S.A. (“UTE Porto do Itaqui”), junto ao Banco Morgan Stanley S.A. relativas às operações de hedge para a
proteção contra possíveis flutuações cambiais e de juros internacionais (LIBOR); e (iv) a ratificação da concessão de
garantia (fiança) com relação às obrigações da UTE Porto do Itaqui perante a Cargotec Sweden AB (MacGregor Bulk).
6. DELIBERAÇÕES: Após detida análise da matéria da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade, aprovar: (i) a
celebração do Terceiro Aditivo ao Contrato de Abertura de Linha de Crédito entre a Companhia, a Porto do Pecém, a EDP
Energias do Brasil S.A. e o Banco Citibank S.A., entre outros, o qual prorroga a data de vencimento do Contrato de
Abertura de Linha de Crédito, de 29 de julho de 2009 para 30 de setembro de 2009, (ii) a celebração do Segundo Aditivo ao
Contrato de Prestação de Fiança, prorrogando a garantia da Companhia sobre 50% (cinqüenta por cento) das obrigações da
Porto do Pecém no Contrato de Abertura de Linha de Crédito e no Credit Agreement até 30 de setembro de 2009; (iii) a
aprovação e ratificação da concessão de garantia (fiança) à UTE Porto do Itaqui com relação à obrigações junto ao junto ao
Banco Morgan Stanley S.A. relativas às operações de hedge para proteção contra possíveis flutuações cambiais e de juros

internacionais (LIBOR); e (iv) a ratificação da concessão de garantia (fiança) com relação às obrigações da UTE Porto do
Itaqui perante a Cargotec Sweden AB (MacGregor Bulk), previstas no contrato de fornecimento de um descarregador de
carvão tipo Siwertell ST-790-D, no valor de US$ 9.100.000,00, celebrado em 09 de julho de 2009.
7. ENCERRAMENTO:Às 11:00 horas, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida aprovada e assinada
pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e Secretária da Mesa.
8. CONSELHEIROS PRESENTES:Eike Fuhrken Batista, Paulo Gouvêa, Luiz Rodolfo Landim Machado, Luiz do
Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho Neto, Eliezer Batista da Silva, Flavio Godinho e Raphael
Hermeto de Almeida Magalhães - A presente cópia é fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MPX
Energia S.A., realizada em 27 de julho de 2009, lavrada no livro próprio e assinada pela totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. - Rio de Janeiro, 27 de julho de 2009.
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