MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)
Proposta da Administração à Assembléia Geral Extraordinária convocada para o
dia 22/06/2011, às 10:00 horas, na e Estado do Rio de Janeiro, à Praia do
Flamengo, nº 66, 7º andar, Flamengo.
Senhores Acionistas,
A Administração da MPX Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”), nos termos do que
dispõem a legislação pertinente e o Estatuto Social, objetivando atender aos
interesses da Companhia, vem propor a V.Sas. a aprovação da emissão privada de
debêntures conversíveis pela Companhia, nos termos dos artigos 52 et seq. e 170 et
seq. da lei 6.404/76, pelo valor total de até R$ 1.369.351.872,00 (um bilhão, trezentos
e sessenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e um mil e oitocentos e setenta e
dois reais), com as características, termos e condições estabelecidos na respectiva
escritura de Emissão.
O detalhamento da proposta encontra-se no Anexo I.
Rio de Janeiro, 06 de junho de 2011.
A Administração.
EIKE FUHRKEN BATISTA
Presidente do Conselho de Administração
MPX ENERGIA S.A.

ANEXO I
PROPOSTA PARA EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES PELA MPX ENERGIA S.A.
I- Objeto e Finalidade
Trata-se de emissão privada de debêntures conversíveis da MPX Energia S.A.
(“Companhia”), de acordo com os artigos 52 et seq. e 170 et seq. da lei 6.404/76
(“Debêntures Conversíveis”), com a objetivo de custear o programa de investimento do
Projeto MPX Parnaíba e do Projeto MPX Colombia e para reforço da estrutura de
capital da Companhia.
As Debêntures Conversíveis serão nominativas, escriturais e com garantia flutuante.
Não serão emitidas cautelas ou certificados.
A Companhia registrará as Debêntures Conversíveis para negociação em mercado
secundário, de acordo com as normas legais aplicáveis, fazendo a devida requisição à
BM&FBOVESPA para negociação no “Bovespafix”.
II – Montante e Investidores
O valor total proposto para a emissão é R$ 1.369.351.872,00 (um bilhão, trezentos e
sessenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e um mil e oitocentos e setenta e dois
reais). Os acionistas da Companhia terão direito de preferência para subscrição das
Debêntures Conversíveis, na proporção do número de ações de emissão da
Companhia de que forem titulares, conforme posição acionária ao fim do dia de
realização da Assembléia Geral Extraordinária que aprovar a Emissão e pelo prazo de
30 (trinta) dias. As Debêntures Conversíveis que não forem subscritas, bem como as
Debêntures Conversíveis subscritas que não forem integralizadas em sua respectiva
data da subscrição, após a realização do primeiro rateio, poderão, a livre critério da
Companhia, ser canceladas ou vendidas pela Companhia para terceiros, acionistas ou
não, por meio de colocação privada, sem qualquer esforço de venda por instituição
integrante do sistema de distribuição perante investidores, ou por meio de leilão de
acordo com as normas legais aplicáveis.
O acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Batista, concordou em ceder parcial e
proporcionalmente ao BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) e ao
GIF Gestão de Investimentos e Participações Ltda. (“Gávea”) seu direito de
preferência para subscrição das Debêntures Conversíveis. Desta forma, o BNDESPAR
subscreverá as Debêntures Conversíveis num montante total de R$ 600.000.030,00
(seiscentos milhões e trinta reais) e a Gávea e o Sr. Eike Batista subscreverão, cada
um, as Debêntures Conversíveis num montante de R$ 199.999.989,00 (cento e
noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e
nove reais).
III – Conversão e Prazo
As Debêntures Conversíveis poderão ser convertidas, em sua totalidade, em novas
ações ordinárias de emissão da Companhia, que terão os mesmos direitos e
privilégios das demais ações ordinárias existentes e em circulação da Companhia, em

até 3 anos contados a partir da respectiva data de emissão, com base num preço fixo
e irreajustável de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por ação.
As ações que forem emitidas e entregues aos investidores terão os mesmos direitos e
privilégios das demais ações ordinárias existentes e em circulação da Companhia.
Na ausência de exercício da opção de conversão pelos debenturistas, as Debêntures
Conversíveis poderão ser liquidadas pela Companhia mediante: (i) entrega de novas
ações ordinárias de emissão da Companhia aos debenturistas em quantidade
equivalente à divisão entre o valor nominal atualizado das Debêntures Conversíveis
pelo valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do preço de tela da Ação
calculado com base no preço médio ponderado pelo volume (VWAP) das ações nos
últimos 30 pregões, observada a legislação aplicável, ou (ii) pagamento do valor
nominal atualizado das Debêntures Conversíveis; ou, ainda, (iii) por meio da
combinação dos itens (i) e (ii) na proporção escolhida pela Companhia.
Para que a opção de pagamento por meio de entrega de ações aos debenturistas
descrita no item (i) acima seja possível, deverão ser cumpridas, cumulativamente, as
seguintes obrigações: (i) o valor de mercado (market cap) da Companhia seja igual ou
superior a R$ 2.733.000.000,00 (dois bilhões e setecentos e trinta e três milhões de
Reais), calculado com base no preço médio ponderado pelo volume (VWAP) das
ações nos 30 pregões anteriores à data de vencimento das Debêntures Conversíveis;
(ii) a relação dívida/patrimônio líquido da Companhia (consolidada com as suas
subsidiárias) seja igual ou superior a 75%/25%, ficando ressalvado que o investimento
pelos Debenturistas será considerado “patrimônio líquido” para efeitos desse cálculo; e
(iii) o volume médio de negociação das ações dos 30 pregões anteriores à data de
vencimento seja igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por dia.
Em caso de inadimplemento dessas condições ou da declaração de vencimento
antecipado, os debenturistas poderão, alternativamente e a seu exclusivo critério, (i)
converter integralmente as Debêntures Conversíveis em ações da Companhia em
quantidade equivalente à divisão entre o valor nominal atualizado das Debêntures
Conversíveis, acrescido de todos os encargos previstos nas Disposições Aplicáveis
aos Contratos do BNDES, pelo valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento)
do preço de tela da ação calculado com base no preço médio ponderado pelo volume
(VWAP) das Ações nos últimos 30 pregões, observada a legislação aplicável; (ii)
receber, em espécie, o valor nominal atualizado das Debêntures Conversíveis,
acrescido de todos os encargos previstos nas Disposições Aplicáveis aos Contratos do
BNDES; ou (iii) optar por uma combinação dos itens (i) e (ii) na proporção escolhida
pelos investidores.
As Debêntures Conversíveis poderão ser convertidas antecipadamente, a critério da
Companhia, caso o preço de tela das Ações, calculado com base no preço médio
ponderado pelo volume (VWAP) das Ações nos últimos 30 pregões, alcance valor
igual ou superior a 140% do Preço de Exercício.
IV – Indexador e Spread
Até a data de vencimento das Debêntures Conversíveis será aplicável indexador do
IPC-A (ou outro índice que vier a substituí-lo) capitalizado, e o spread de 4,00%
(quatro por cento) ao ano, pago anualmente em cada aniversário de 1 ano da data de
emissão.
V – Ajuste Anti-Diluição

O preço de conversão será simultânea e proporcionalmente ajustado sempre que
houver aumento de capital por bonificação, desdobramento ou grupamento de ações
de emissão da emissora, a qualquer título, que ocorrer a partir da data de emissão,
sem qualquer ônus para os titulares das Debêntures Conversíveis e na mesma
proporção estabelecida para tais eventos.
Caso a Assembleia Geral da Companhia delibere por emitir outras debêntures, ações
ou bônus de subscrição até a integral liquidação das Debêntures Conversíveis será
efetuado ajuste anti-diluição da seguinte forma:
(i)

Na emissão de outras debêntures conversíveis em ações, ou qualquer
outro título e/ou valor mobiliário conversível em ações, para subscrição
pública ou privada, cujo preço de conversão seja inferior ao preço de
conversão das Debêntures Conversíveis, cada Investidor terá, a seu
exclusivo critério e a qualquer tempo, o direito de converter suas
Debêntures Conversíveis (individual ou conjuntamente) ao mesmo preço de
conversão da nova emissão;

(ii)

Na emissão de bônus de subscrição, para subscrição pública ou privada, a
preços de exercício inferiores ao ao preço de conversão das Debêntures
Conversíveis, cada Investidor terá, a seu exclusivo critério e a qualquer
tempo, o direito de converter suas Debêntures Conversíveis (individual ou
conjuntamente) ao mesmo preço de exercício da nova emissão;

(iii)

Na emissão de ações, para subscrição pública ou privada, inclusive
aumentos de capital decorrentes de reorganizações societárias (fusões e
incorporação), cujo preço de emissão seja inferior ao preço de conversão
das Debêntures Conversíveis, cada Investidor terá, a seu exclusivo critério
e a qualquer tempo, o direito de converter suas Debêntures Conversíveis
(individual ou conjuntamente) ao mesmo preço de emissão da nova
emissão.

Não obstante o disposto acima, o ajuste anti-diluição não será aplicável nas hipóteses
de emissão de Ações pela Companhia com base no Programa de Outorga de Opção
de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia e nos
respectivos Planos de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia.

