Aprovação da Política de Tesouraria formação
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de agosto de 2008
I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de agosto de 2008, às 15:00 horas, na sede social da MPX Energia S.A.
(“Companhia”), situada na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia.
III. MESA: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista, Secretário: Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán.
IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) a constituição do Consórcio Energia do Açu; (b) a ratificação da concessão de
garantia (fiança) com relação às obrigações da MPX Pecém Geração de Energia S.A. (“MPX Pecém”) e da Diferencial
Energia Empreendimentos e Participações Ltda. (“Diferencial”) junto ao Banco Citibank S.A. relativas às operações de
hedge para a proteção contra possíveis flutuações cambiais e de juros internacionais (LIBOR); (c) a aprovação da Política
de Tesouraria, com o objetivo de regulamentar o investimento dos recursos da Companhia; (d) a aprovação da
participação da Companhia como patrocinadora de programas ambientais; (e) a formação de um Conselho Consultivo
Sócio-Ambiental. V. DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos votos dos presentes e sem ressalvas, foram tomadas as
seguintes deliberações: (a) Aprovar a constituição do Consórcio Energia do Açu, no qual figurarão como consorciadas a
Companhia, com 99% de participação, e a Oil & Power Consultoria de Energia Ltda., com 1% de participação; (b)
Ratificar a concessão de garantia (fiança) à MPX Pecém e à Diferencial com relação à obrigações junto ao Banco Citibank
S.A. relativas às operações de hedge para a proteção contra possíveis flutuações cambiais e de juros internacionais
(LIBOR); (c) Aprovar a Política de Tesouraria, com o objetivo de regulamentar o investimento dos recursos da
Companhia, nos termos apresentados pela Diretoria; (d) Aprovar a participação da Companhia como patrocinadora de
programas ambientais, autorizando a Diretoria a praticar todos os atos necessários a tanto; e (e) Aprovar a constituição de
um Conselho Consultivo Sócio-Ambiental que apoiará a empresa em iniciativas e projetos de cunho sócio-ambiental, sendo
aprovada a indicação dos membros que o comporão.
VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos
os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
VII. PRESENÇAS: Mesa: Eike Fuhrken Batista – Presidente; Lucia Regina Guimarães Motta Zalán – Secretária.
Membros do Conselho de Administração: Eike Fuhrken Batista, Flávio Godinho, Marcelo Adler Cheniaux, Luiz Rodolfo

Landim Machado, Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho Neto e
Raphael de Almeida Magalhães. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2008.
_________________________________________
Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
Secretária
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