Ata da Reunião do Conselho de Administração - 15:30h

MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia de Capital Aberto
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 10 de dezembro de 2012, às 15h30min, na sede social da MPX Energia S.A., na Praça
Mahatma Gandhi, n.º 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, além de Diretores da Companhia.
3. MESA: Verificada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Eike
Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou o Sr. Alexandre Americano para secretariar a reunião.
4. ORDEM DO DIA: (i) Ratificar a prestação de aval corporativo pela Companhia, na proporção de sua participação
societária, com relação às obrigações assumidas pela UTE Porto de Itaqui Geração de Energia S.A. e pela Porto do Pecém
Geração de Energia S.A. no âmbito da contratação de Standby Letters of Credit; (ii) Ratificar a prestação de aval
corporativo pela Companhia, na proporção de sua participação societária, com relação às obrigações assumidas pela UTE
Parnaíba IV Geração de Energia S.A. no âmbito da contratação de fianças bancárias junto ao Banco BTG Pactual; (iii)
Aprovar a prestação de garantia corporativa pela Companhia, na proporção de sua participação societária, para assegurar
as obrigações assumidas pela UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. no âmbito do Contrato de Prestação de Garantia em
favor da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; (iv) Aprovara contratação da Auditoria Independente
para o exercício social de 2013; (v) Aprovar o orçamento da Companhia para o ano de 2013; e (vi) Ratificar e
complementar a aprovação da celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, do Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito entre a UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), para constar a aprovação da celebração do Contrato de Financiamento
nos termos da decisão da diretoria do BNDES de nº 1284/2012, realizada em 27 de novembro de 2012.
5. DELIBERAÇÕES: Após breve relato do trabalho realizado, bem como exame, discussão e revisão das matérias
constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos
presentes, sem ressalvas:

(i) Ratificar a prestação de aval corporativo pela Companhia, na proporção de sua participação societária, com relação
às obrigações assumidas pela UTE Porto de Itaqui Geração de Energia S.A. e pela Porto do Pecém Geração de Energia S.A.
no âmbito da contratação de Standby Letters of Credit nos montantes de USD6.406.668,00 (seis milhões, quatrocentos e
seis mil, seiscentos e sessenta e oito dólares norte-americanos) e USD4.477.874,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta
e sete mil, oitocentos e setenta e quatro dólares norte-americanos), respectivamente;
(ii) Ratificar a prestação de aval corporativo pela Companhia, na proporção de sua participação societária, com relação
às obrigações assumidas pela UTE Parnaíba IV Geração de Energia S.A. no âmbito da contratação de fianças bancárias
junto ao Banco BTG Pactual, equivalente aos montantes de R$4.712.154,00 (quatro milhões, setecentos e doze mil, cento
e cinquenta e quatro reais) e €5.447.440,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta
euros);
(iii) Aprovar a prestação de garantia corporativa pela Companhia, na proporção de sua participação societária, para
assegurar as obrigações assumidas pela UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. no âmbito do Contrato de Prestação de
Garantia em favor da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, no montante de R$250.000.000,00 (duzentos
e cinquenta milhões de reais);
(iv) Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, a renovação de contrato com a Ernst & Young Terco
Auditores Independentes S/S, com endereço na Praia de Botafogo, nº 370, 8º andar, Botafogo, CEP: 22.250-040, Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0002-06, para prestação de serviços de auditoria
independente para a Companhia referentes ao exercício social de 2013, nas condições apresentadas nesta data ao
Conselho;
( v ) Aprovar o orçamento da Companhia para o ano de 2013, conforme condições apresentadas ao Conselho na
presente data; e
(vi) Ratificar e complementar a aprovação da celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, do
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito entre a UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. 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”), conforme deliberado na Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 6 de novembro de 2012 (e constantes da respectiva ata dessa
reunião já arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 2409211, em 9 de novembro de 2012), para
constar a aprovação da celebração do Contrato de Financiamento nos termos da decisão da diretoria do BNDES de nº
1284/2012, realizada em 27 de novembro de 2012, permanecendo válidas e ficando ratificadas todas as demais deliberações
tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 6 de novembro de 2012 e constantes da
respectiva ata.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 18h00min, 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 e Stein Dale.

- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 10 de
dezembro de 2012, às 18h00min, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da
Companhia. –
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012.
______________________
Alexandre Americano
Secretário
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