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NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2011

I.DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de junho de 2011, às 10:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia
do Flamengo, nº 66, 7º andar, Flamengo, CEP 22.210-903.

II.CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2011, nos jornais Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro (páginas 12, 06 e 13 respectivamente) e Valor Econômico (páginas C5, A12 e D11,
respectivamente), conforme disposto no Artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

III.PRESENÇAS: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final desta ata, representando
a maioria necessária do capital social da MPX Energia S.A. (“Companhia”) para preencher o quorum legal de instalação e
deliberação da matéria ora proposta.

IV.MESA: Nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por
Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Bruno de Rossi Chevalier para exercer a
função de Presidente da Assembleia, que convidou a Srta. Bruna Elisa Baroni para exercer a função de Secretária.

V.ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a emissão privada de debêntures conversíveis pela Companhia, nos termos
dos artigos 52 et seq. e 170 et seq. da Lei das Sociedades por Ações, no valor total de R$ 1.369.351.872,00 (um bilhão,
trezentos e sessenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil e oitocentos e setenta e dois reais) na Data de Emissão,
com as características, termos e condições estabelecidos na respectiva escritura de Emissão, conforme aprovada em reunião
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 06 de junho de 2011 (“Debêntures Conversíveis”).

VI.DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas:
(i) Aprovar por unanimidade, a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo

primeiro, da Lei das Sociedades por Ações;
(ii) Aprovar por maioria, registradas as abstenções, a emissão privada de debêntures conversíveis pela Companhia, com
garantia flutuante, no valor total de emissão em moeda corrente nacional de 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), nos seguintes termos e
condições, conforme previstos na respectiva Escritura de Emissão aprovada em reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 06 de junho de 2011:
a) Valor de Emissão: R$ 1.369.351.872,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil
e oitocentos e setenta e dois reais).
b) Quantidade, Valor Nominal e Séries: 21.735.744 (vinte e um milhões, setecentas e trinta e cinco mil e setecentas e
quarenta e quatro) Debêntures Conversíveis com o valor nominal unitário de R$63,00 (sessenta e três reais) na respectiva
Data de Emissão, e em uma série única.
c) Atualização do Valor Nominal: O Valor Nominal das Debêntures Conversíveis será atualizado pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, conforme apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, a partir da Data de Emissão, calculada de forma pro rata temporis por dias úteis até a integral
liquidação das Debêntures Conversíveis ou até a data de sua respectiva conversão, segundo os critérios e fórmula prevista
na escritura de Emissão.
d) Data de Emissão: Para todos os fins legais, a data de emissão será de 15 de junho de 2011 (“Data de Emissão”).
e) Forma de Emissão: Subscrição particular.
f) Conversibilidade: As Debêntures Conversíveis são conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia com base
em um preço fixo e irreajustável de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por ação. O referido preço de conversão será
simultânea e proporcionalmente ajustado sempre que houver aumento de capital por bonificação, desdobramento ou
grupamento de ações de emissão da Companhia, a qualquer título, a partir da Data de Emissão, sem qualquer ônus para os
titulares das Debêntures Conversíveis e na mesma proporção estabelecida para tais eventos. A conversibilidade parcial ou
total das Debêntures Conversíveis poderá ocorrer a qualquer tempo, desde a Data de Emissão até a data de vencimento,
exceto nos dias de realização de Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.
g) Remuneração: As Debêntures Conversíveis renderão juros de 4% (quatro por cento) ao ano, base 252 dias úteis,
incidentes sobre o Valor Nominal atualizado a partir da Data de Emissão ou da data do pagamento da remuneração
imediatamente anterior, calculados em regime de capitalização composta de forma pro rata temporis por dias úteis,
conforme a fórmula prevista na respectiva escritura de Emissão.
h) Prazo de Vencimento: O prazo de vencimento das Debêntures Conversíveis será de 3 (três) anos contados da Data de
Emissão. 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. 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.
i) Vencimento Antecipado: As Debêntures Conversíveis poderão ser declaradas antecipadamente vencidas na ocorrência de
determinados eventos descritos na escritura de Emissão. Em caso de inadimplemento das condições descritas no parágrafo
acima - “Prazo de Vencimento” – bem como nas hipóteses 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.
j) Mercado Secundário: 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”.
l) Direito de Preferência: 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 da realização desta Assembleia 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.
m) Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.030.395/0001-46.

VII.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a

presente ata de forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Ações,
autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas. Depois de lida e achada conforme,
foi devidamente assinada pelos presentes.

VIII.ACIONISTAS PRESENTES: EIKE FUHRKEN BATISTA (p.p. Katherine Prado Pires Albuquerque);
CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p.p. Katherine Prado Pires Albuquerque); CENTENNIAL ASSET
BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p.p. Katherine Prado Pires Albuquerque); LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA
PEREIRA; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BLACKROCK STRATEGIC FUND - BLACKROCK LATIN
AMERICAN OPPORTUNIES FUND; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; DOMINION RESOURCES INC.
MASTER TRUST; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; JANUS
CAPITAL FUNDS PLC/JANUS US ALL CAP GROWTH FUND; JOHN HANCOCK GLOBAL OPPORTUNITIES
FUND; MANULIFE ASSET MANAGEMENT EMERGING MARKET OPPORTUNITIES POOLED FUND;
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; RARE SERIES EMERGING MARKETS FUND; STATE OF
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT
PLANS AND TRUST FUNDS; STATE STREET EMERGING MARKETS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX
FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX; NORGES BANK; AMUNDI FUNDS;
AMUNDI; FIA VOTORANTIM VISION (p.p. Daniel Alves Ferreira).
- Certifico que a presente é cópia fiel da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da MPX Energia S.A.,
realizadas em 22 de junho de 2011, assinada por todos e lavrada no livro próprio. -

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2011.
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