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 30 DE JUNHO DE 2009

I.
HORA, DATA E LOCAL DA REUNIAO: Às 11:00 horas do dia 30 de junho de
2009, na sede social da MPX Energia S.A. (“Companhia”), situada na Praia do Flamengo, n°
66, 9° andar.
II.
QUORUM: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia
indicados ao final da presente ata.
III.
CONVOCAÇÃO: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação
aplicável.
IV.

Presidente:
Secretária:

MESA:

Eike Fuhrken Batista
Lucia Regina Guimarães Motta Zalán

V.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) celebração do Contrato de Aporte de Capital e
Manutenção de Participação Societária (Equity Contribution and Share Retention Agreement),
no contexto do contrato de financiamento a ser celebrado pela Porto do Pecém Geração de
Energia S.A. (“Porto do Pecém”) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”);
(ii) outorga de garantias reais e/ou fidejussórias para assegurar o cumprimento das obrigações
da Porto do Pecém, nos termos dos Contratos de Financiamento (conforme definido abaixo),
bem como avalizar notas promissórias emitidas pela Porto do Pecém (limitada a 50%,
equivalente ao percentual de participação da Companhia na Porto do Pecém); (iii) celebração do
contrato de financiamento entre a Porto do Pecém e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (“BNDES”), com a interveniência da Companhia; (iv) outorga de
procurações irrevogáveis, pelo prazo dos referidos instrumentos a serem firmados no contexto
dos Contratos de Financiamento; (v) autorização à Diretoria para firmar todos e quaisquer
contratos e instrumentos e assumir quaisquer obrigações no contexto dos referidos contratos de
financiamento, negociando os respectivos termos e condições; e (vi) ratificação da celebração
do Contrato de Permuta de Participações Societárias (“Contrato de Permuta”) entre a
Companhia e a EDP – Energias do Brasil S.A. (“EnBr”).
VI.
DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia, após detida análise
da matéria da Ordem do Dia, deliberou, por unanimidade:
(i)

Aprovar a celebração do Contrato de Aporte de Capital e Manutenção de
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Participação Societária (Equity Contribution and Share retention Agreement), a
ser celebrado no contexto do contrato de financiamento que será celebrado pela
Porto do Pecém junto ao BID, no valor principal total de até US$
327.000.000,00 (trezentos e vinte e sete milhões de dólares), para o fim de,
entre outras avenças, assumir obrigações de contribuição de capital à Porto do
Pecém, compromisso de não transferência das participações acionárias detidas
pela Companhia na Porto do Pecém, bem como de subordinação dos direitos
detidos pela Companhia aos do BID contra a Porto do Pecém (limitada a 50%,
equivalente ao percentual de participação da Companhia na Porto do Pecém);
(ii)

Aprovar a assinatura do contrato de financiamento a ser celebrado pela Porto do
Pecém junto ao BNDES, com a interveniência da Companhia e da EnBr, no
valor total de até R$ 1.410.199.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões,
cento e noventa e nove mil reais) objeto da Decisão de Diretoria do BNDES n.º
354 (Decisão Dir. 354/2009), de 19/05/2009, e de seus anexos (“Contrato de
Financiamento do BNDES” e, em conjunto com o Contrato de Financiamento
do BID, os “Contratos de Financiamento”);

(iii)

Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) outorgar garantias reais e/ou
fidejussórias para assegurar o cumprimento das obrigações da Porto do Pecém,
nos termos dos referidos Contratos de Financiamento, bem como avalizar notas
promissórias emitidas pela Porto do Pecém (limitada a 50%, equivalente ao
percentual de participação da Companhia na Porto do Pecém), constituindo
garantias sobre seus ativos, bens e direitos e assinando respectivos
instrumentos; (ii) outorgar procurações irrevogáveis, pelo prazo dos referidos
instrumentos a serem firmados no contexto dos Contratos de Financiamento,
para nomear um ou mais procuradores, inclusive os próprios credores e agentes
de garantia, para representar a Companhia na execução de quaisquer garantias
por ela outorgadas, inclusive alienar bens e direitos, alocar o produto da venda
para liquidação das referidas obrigações da Porto do Pecém e outorgar as
respectivas quitações e, ainda, nomear agente de processo, para receber citações
em nome da Companhia em quaisquer processos movidos perante as cortes de
Nova York, Estados Unidos; e (iii) firmar quaisquer outros contratos e
instrumentos, relacionados aos Contratos de Financiamento, incluindo, mas não
se limitando, a: Contrato de Penhor de Ações da Porto do Pecém, Contrato de
Garantia (Sponsor Guarantee); Contrato de Administração de Contas;
Instrumento Particular de Cessão Condicional de Direitos e Contratos em
Garantia e Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos, Contrato de
Subordinação (Subordination Agreement), aditivos ao Acordo de Acionistas da
Porto do Pecém e Contrato de Compensação de Emissão de Carbono (Carbon
Offset Agreement);

(iv)

Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências, assim como
assumir todas as obrigações, que forem necessárias para a efetivação das
deliberações acima aprovadas, incluindo a contratação de cartas de créditos,
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estabelecimento de contas vinculadas, outorga de contra garantias e assinatura
de todos e quaisquer documentos necessários, negociando e estabelecendo os
respectivos termos e condições; e
(v)

Ratificar a celebração do Contrato de Permuta firmado entre a Companhia e a
EnBr, em 14 de outubro de 2008 através do qual a MPX e a EnBr permutaram
100% das quotas representativas do capital social votante e total da UTE Porto
do Itaqui Geração de Energia S.A. (à época, sociedade limitada denominada
Diferencial Energia Empreendimentos e Participações Ltda.), então detidas pela
EnBr, por 50% das ações representativas do capital social votante e total da
Porto do Pecém (à época denominada MPX Pecém Geração de Energia S.A.),
então detidas pelas MPX.

V.

ENCERRAMENTO: Às 12:00 horas, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada
a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata que fora lida e assinada pela
totalidade dos presentes, pelo Presidente e Secretária da Mesa.

VII.

CONSELHEIROS PRESENTES: 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.

- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia
S.A., realizada em 30 de junho de 2009, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do
Conselho de Administração da Companhia. –

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2009.
______________________________
Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
Secretária
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