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Companhia de Capital Aberto
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2013
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 10 de janeiro de 2013, às 10:00hs, na sede social da MPX Energia S.A., na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da MPX Energia S.A.
(“Companhia”) e a legislação aplicável, constatada a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia
indicados ao final da presente ata.
3. 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. Julia Caulliraux Martinelli para secretariar a reunião.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Aumento do capital social da Companhia em decorrência do exercício de opções
de compra de ações no âmbito do Programa de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia; e
(ii) Prestação de garantia com relação às obrigações assumidas pela Parnaíba Participações S.A. no âmbito do contrato de
prestação de garantia bancária celebrado com o Banco BTG Pactual S.A.
5. DELIBERAÇÕES: Após exame da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas:
(i) Homologar o aumento do capital social da Companhia no valor de R$247.490,42 (duzentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de
147.480 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentas e oitenta) novas ações ordinárias, sem valor nominal, em decorrência do
exercício de opções de subscrição de ações outorgadas no âmbito do Programa de Outorga de Opções de Compra ou
Subscrição de Ações da Companhia.
Em razão da deliberação acima, o capital social da Companhia passa de R$3.736.012.086,97 (três bilhões, setecentos e
trinta e seis milhões, doze mil, oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), dividido em 578.241.732 (quinhentas e
setenta e oito milhões, duzentas e quarenta e uma mil, setecentas e trinta e duas) ações, todas ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal para R$3.736.259.577,39 (três bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, duzentos e

cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), dividido em 578.389.212 (quinhentos e
setenta e oito milhões, trezentas e oitenta e nove mil, duzentas e doze) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.
Nos termos do disposto no artigo 171, §3º da Lei nº 6.404/79, não haverá direito de preferência tanto na presente
subscrição de ações em razão do exercício de opções. Assim, as ações provenientes do aumento de capital ora aprovado
participarão em absoluta igualdade de condições em todos os benefícios concedidos às ações ordinárias existentes, inclusive
no que diz respeito ao recebimento de dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela
Companhia.
(ii) Ratificar a prestação de garantia corporativa pela Companhia, com relação às obrigações assumidas pela Parnaíba
Participações S.A. no âmbito do contrato de prestação de garantia bancária celebrado com o Banco BTG Pactual, no
montante de R$ 24.782.161,26 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e
seis centavos).

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 10h30min, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
7. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Christopher David Meyn, Flavio
Godinho, Luiz do Amaral de França Pereira, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Rodolpho
Tourinho Neto, Samir Zraick, Aziz Ben Ammar, Stein Dale e Luiz Carneiro.

- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 10 de janeiro
de 2013, às 10h00min, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
–
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2013.
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