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 05 DE DEZEMBRO DE 2008

1.

LOCAL, HORA E DATA: Na sede social da MPX Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade

e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, CEP 22.210-903, às 14:30 horas
do dia 05 de dezembro de 2008.

2.

PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados

ao final da presente ata.

3.

CONVOCAÇÃO: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e pela legislação aplicável.

4.

MESA:

Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista
Secretária: Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán

5.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o Plano de Negócios; (ii) Deliberar sobre a aprovação do

Programa de Global Depositary Receipts de Nível I (“Programa de GDRs”) da Companhia; (iii)
Aprovar e/ou ratificar a remuneração individualizada dos membros do Conselho de Administração;
(iv) Ratificar a prestação de garantia (aval) pela Companhia com relação às obrigações de sua
controlada UTE Porto do Itaqui Geração de Energia Ltda. (nova denominação social da Diferencial
Energia Empreendimentos e Participações Ltda.) (“UTE Porto do Itaqui”); (v) Ratificar a prestação de
garantias com relação às obrigações da Amapari Energia S.A. (“Amapari”) constantes da Carta de
Fiança Bancária contratada junto ao Unibanco em cumprimento da decisão que deferiu a tutela
antecipada em face da ANEEL, determinando o enquadramento da UTE Serra do Navio no mecanismo
da CCC-ISOL; (vi) Deliberar sobre o Orçamento da Companhia para 2009; e (vii) Tomar
conhecimento da renúncia do Membro do Comitê de Auditoria da Companhia.

6.

DELIBERAÇÕES: Após detida análise das matérias da Ordem do Dia, foi deliberado, por

unanimidade, o seguinte:
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(i)

Apresentação do Plano de Negócios: O Diretor-Presidente, Eduardo Karrer, apresentou uma

atualização do Plano de Negócios da Companhia. Foram apresentadas as perspectivas futuras e a
evolução dos projetos em andamento. A Diretoria deverá apresentar ao Conselho de Administração
uma proposta de Plano de Comunicação dos Projetos da Companhia.

(ii)

Programa de Global Depositary Receipts de Nível I (“Programa de GDRs”) da

Companhia: Aprovar o Programa de GDRs da Companhia, considerando as potenciais vantagens de
aumento de liquidez, visibilidade e valorização das ações de emissão da Companhia, com as seguintes
características:

(a)

Patrocinador: MPX Energia S.A.

(b)

Nível do Programa: Programa de GDR Nível I, conforme previsto nas normas da Securities

and Exchange Commission (“SEC”) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
(c)

Tipo de Valor Mobiliário: ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de

emissão da Companhia.
(d)

Instituição Depositária: The Bank of New York Mellon.

(e)

Instituição Custodiante: Banco Itaú S.A.

(f)

Paridade entre ações e GDRs: 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia

corresponde a 5 (cinco) GDRs.

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas que se façam necessárias para a
efetivação do Programa de GDRs ora aprovado, incluindo a assinatura de todos e quaisquer
documentos necessários, além da adoção das medidas cabíveis junto às entidades públicas e privadas
competentes, em especial perante a CVM, a Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa e a Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, sendo ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria
com relação ao disposto acima.

(iv) Aprovar e/ou ratificar a remuneração individualizada dos membros do Conselho de
Administração.

(v)

Ratificar a prestação de garantia (aval) pela Companhia com relação às obrigações

de sua controlada UTE Porto do Itaqui Geração de Energia Ltda. (nova denominação social
da Diferencial Energia Empreendimentos e Participações Ltda.) (“UTE Porto do Itaqui”):
Ratificar a prestação de garantia (aval) pela Companhia com relação às obrigações da sua controlada
UTE Porto do Itaqui, constantes:
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•

da Cédula de Crédito Bancário para repasse de empréstimo externo, celebrada entre a UTE

Porto do Itaqui e o Banco Itaú BBA S.A., em 03 de setembro de 2008, no montante total de US$
20.527.859,24 (vinte milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinqüenta e nove dólares
Norte-Americanos e vinte e quatro centavos);

•

do Contrato de Mútuo para repasse de empréstimo externo firmado com o Banco Votorantim

S.A. em 05 de setembro de 2008 em montante total de US$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
dólares Norte-Americanos); e

•

do 1º Aditivo ao Contrato de Mútuo para repasse de empréstimo externo celebrado com o

Banco Itaú S.A. em 20 de novembro de 2008, no valor de US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de
dólares Norte-Americanos).

(vi) Ratificar a prestação de garantias com relação às obrigações da Amapari Energia
S.A. (“Amapari”) constantes da Carta de Fiança Bancária contratada junto ao Unibanco
em cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada em face da ANEEL,
determinando o enquadramento da UTE Serra do Navio no mecanismo da CCC-ISOL:
Ratificar a prestação de garantias pela Companhia com relação às obrigações da Amapari constantes
do Contrato de Prestação de Garantia Fidejussória (“Fiança”) celebrado em 5 de novembro de 2008
entre a Amapari e o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., com a interveniência da Companhia,
apresentado pela Amapari nos autos da ação judicial (processo judicial nº. 2008.3334.00.032541-0)
movida pela Amapari em face da ANEEL, em cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada
em face da ANEEL, determinando o enquadramento da UTE Serra do Navio no mecanismo da CCCISOL, referentes à: (i) solidariedade da Companhia e (ii) cessão fiduciária de quotas, de propriedade
da Companhia, de fundo de investimento administrado, ambas como garantia às obrigações da
Amapari constantes da Fiança.

Fica desde já autorizada a Companhia a prestar a garantia às

obrigações da Amapari constantes de eventual Seguro-Garantia que venha a ser contratado pela
Amapari durante o prazo da referida ação judicial a fim de substituir a Fiança apresentada.

Deliberar sobre o Orçamento da Companhia para 2009: Aprovar o orçamento da Companhia
para 2009.

(viii) Renúncia de membro do Comitê de Auditoria: Tomar conhecimento da renúncia do Sr.
MARCELO ADLER CHENIAUX ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria da Companhia, eleito
em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2008, cuja carta de renúncia
foi recebida nesta data e encontra-se arquivada na sede da Companhia, outorgando-lhe a mais plena,
rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todos os atos praticados no exercício de sua função.
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Outrossim, determinar o registro dos agradecimentos do Colegiado ao membro que ora deixa o cargo,
pelos relevantes serviços prestados à Companhia e pelo zelo com que desempenhou a função que lhe
foi confiada. O referido cargo ficará vago até a eleição de um novo membro; e

(ix) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a
implementação das deliberações ora aprovadas.

7.

ENCERRAMENTO: Às 17:00 horas, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida

aprovada e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e Secretária da Mesa.

8.

CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Marcelo Adler Cheniaux, Luiz Rodolfo

Landim Machado, Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, e Raphael
Hermeto de Almeida Magalhães

- A presente cópia é fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A.,
realizada em 05 de dezembro de 2008, lavrada no livro próprio e assinada pela totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2008.

___________________________________________________
LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN
Secretária
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