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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2012

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de novembro de 2012, às 11h00min, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Praça
Mahatma Gandhi, n° 14.

II. CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da MPX Energia S.A. (“Companhia”) e a
legislação aplicável.

III. PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente
ata.

IV. 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. Wanda Brandão para secretariar a reunião.

V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia de fiança bancária
prestada pela UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. (“UTE Parnaíba”) em favor da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (“CCEE”); (ii) Celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, de Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito entre a UTE Parnaíba e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(“BNDES”); (iii) Prestação de fiança corporativa ao BNDES pela Companhia em garantia de obrigações assumidas pela
UTE Parnaíba; (iv) Prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela UTE
Parnaíba, no âmbito da contratação de fianças bancárias.

VI. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de
Administração, registradas as abstenções legais aplicáveis, decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela UTE Parnaíba no
âmbito da contratação de fiança bancária em favor da CCEE no montante de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhões de reais), na proporção de sua participação na UTE Parnaíba.

(ii) Aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, de Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito entre a UTE Parnaíba e o BNDES e, na qualidade de interveniente-anuente, a Petra Energia S.A., no
montante de até R$892.345.000,00 (oitocentos e noventa e dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais) (“Contrato
de Financiamento”), bem como celebrar quaisquer outros contratos e instrumentos relacionados ao Contrato de
Financiamento e seus anexos, bem como autorizar a diretoria da Companhia a outorgar quaisquer garantias reais ou
fidejussórias para assegurar o cumprimento das obrigações da UTE Parnaíba nos termos do Contrato de Financiamento,
constituindo garantia sobre seus ativos, bens e direitos, incluindo penhor das ações da UTE Parnaíba de sua titularidade.

(iii) Aprovar a prestação de fiança corporativa pela Companhia ao BNDES, em garantia das obrigações assumidas pela
UTE Parnaíba relativas ao subcrédito “D” do Contrato de Financiamento, no valor de R$17.000.000,00 (dezessete milhões
de reais), na proporção de sua participação acionária na UTE Parnaíba (70%).

(iv) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela UTE Parnaíba no
âmbito da contratação de fianças bancárias junto aos bancos Itaú, Bradesco e Santander no montante de até R$
875.345.000,00 (oitocentos e setenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais).

VII. ENCERRAMENTO: Às 11h30min, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se
antes feito lavrar a presente ata que fora lida e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e pela Secretária da
Mesa.

VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Aziz Ben Ammar, Christopher
David Meyn, Flavio Godinho, Luiz Carneiro, Luiz do Amaral de França Pereira, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Ricardo
Ramos, Rodolpho Tourinho Neto, Samir Zraick e Stein Dale.

- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 06 de
novembro de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. –

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2012.
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