Ata da Reunião de Conselho Fiscal
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2012

I.DATA, HORA E LOCAL: Às 10h30min, do dia 20 de abril de 2012, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Edifício Serrador,
8º andar, Sala L1 e por conferência telefônica.
II.PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho Fiscal, Srs. Carlos Thomaz Guimarães Lopes e Pedro Gerpe
Arman. Presentes também o Sr. Rudolph Ihns, Diretor Financeiro e os Srs. Carlos Peixoto e Ana Vergetti, membros da
Diretoria Financeira, e a Sra. Wanda Brandão, da área de Governança Corporativa.
III.MESA: Os membros do Conselho Fiscal indicaram a Sra. Wanda Brandão para secretariar a reunião.
IV.Ordem do Dia: Examinar e emitir opinião acerca da proposta de cisão parcial da Companhia, nos termos do Protocolo
e Justificação de Cisão Parcial da Companhia (“Protocolo”), com a consequente versão da parcela cindida para a CCX
Carvão da Colômbia S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.950.674/0001-04 (“CCX”).
V.DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após exame e
discussão (a) das condições apresentadas pela administração da MPX para a eficácia da operação de cisão parcial; (b) do
Protocolo, com a versão da parcela cindida para a CCX (“Cisão Parcial”), e (c) do Laudo de Avaliação do acervo líquido da
Companhia que será vertido à CCX, elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 35, 12° andar, inscrita no CNPJ/MF sob n°
08.681.365/0001-30, no CRC/RJ 005112/O-9, e, tendo em vista os benefícios que advirão da Cisão Parcial, em observância
ao disposto no artigo 163, Inciso III da Lei nº 6.404/76, manifestaram-se favoravelmente à Cisão Parcial e à sua submissão
ao Conselho de Administração da Companhia em reunião a ser realizada na presente data (ficando consignado que os
membros do Conselho Fiscal foram convidados a participar de tal reunião), e à Assembleia Geral Extraordinária, a ser
oportunamente convocada pelo Conselho de Administração da Companhia, pelo que emitiram o seguinte Parecer:
PARECER DO CONSELHO FISCAL
“O Conselho Fiscal da MPX Energia S.A. (“MPX”), no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada nesta data,

examinou a proposta e as condições para eficácia de cisão parcial da MPX com versão de parcela do seu acervo líquido
para CCX Carvão da Colômbia S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Praça Mahatma Gandhi, nº 14 (parte), CEP 20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.950.674/0001-04, nos termos
do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da MPX Energia S.A., apresentado pela administração da MPX, e com base
nos documentos examinados e nos esclarecimentos prestados pelos representantes da MPX, sob os aspectos de legalidade
e regularidade, esse Conselho Fiscal é de opinião que a cisão parcial da MPX está em condições de ser submetida à
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária.”
VI.ENCERRAMENTO: Às 12h30min, como nada mais havia a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2012
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