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EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da MPX Energia S.A. (“Companhia”), em reunião levada a efeito em 18 de junho de 2009,
sob a presidência do Presidente do Conselho, Eike Fuhrken Batista, e com a presença dos Conselheiros Eike Fuhrken
Batista, Flavio Godinho, Paulo Carvalho de Gouvêa, Eliezer Batista da Silva, Rodolfo Tourinho Neto, Luiz do Amaral de
França Pereira, Samir Zraick e Raphael Hermeto de Almeida Magalhães, deliberou, dentre outros, sobre os assuntos a
seguir: (a) Aprovar a proposta de desdobramento das ações ordinárias da Companhia na proporção de 20 (vinte) ações
ordinárias em substituição a cada 1 (uma) ação ordinária existente da Companhia, em linha com a reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 28 de maio de 2009, na qual se aprovou, dentre outras matérias, o
desdobramento das ações da Companhia e a conseqüente convocação da Assembléia Geral Extraordinária para deliberar
sobre o tema. (b) Aprovar o desdobramento dos GDRs emitidos pela Companhia na proporção de 5 (cinco) para 1 (um),
de modo que 1 (um) GDR passe a corresponder a 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia. (c) Autorizar a
Diretoria a tomar todas as medidas e providências necessárias para implementar junto à Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, bem como instituições custodiantes no Brasil e exterior, as deliberações acima, tão logo haja a respectiva aprovação
da Assembléia Geral Extraordinária sobre o tema. (d) Aprovar a concessão de garantia (fiança) com relação às obrigações
da MPX Comercializadora de Combustíveis, relativa às operações de hedge da UTE Porto do Pecém I (limitada a 50%
(cinquenta por cento), equivalente ao percentual de participação da Companhia no empreendimento), UTE Porto do
Pecém II e/ou UTE Porto do Itaqui. (e) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para
a efetivação das deliberações acima aprovadas, incluindo a assinatura de todos e quaisquer documentos necessários
------------ Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2009
Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
Secretária
MPX S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

