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 15 DE JUNHO DE 2012

I.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de junho de 2012, às 09h00min, na Cidade e

Estado do Rio de Janeiro, Praça Mahatma Gandhi, n° 14.
II.

CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da MPX Energia

S.A. (“Companhia”) e a legislação aplicável.
III.

PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia

indicados ao final da presente ata, além de Diretores da Companhia.
IV.

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
a Sra. Wanda Brandão para secretariar a reunião.
V.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Aumento do capital social da Companhia; (ii)

Prestação de garantias corporativas; (iii) Alteração da Política de Governança Corporativa;
(iv) Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; (v) Reeleição dos membros
da Diretoria; e (vi) Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria.

VI.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do

Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e
sem ressalvas:
(i) Ratificar a emissão de 514 (quinhentas e catorze) novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal da Companhia, com o consequente aumento do capital social da
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Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R$ 22.102,00 (vinte e
dois mil, cento e dois reais), passando este de R$ 3.735.989.984,97 (três bilhões,
setecentos e trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta
e quatro reais e noventa e sete centavos), dividido em 192.746.730 (cento e noventa e
dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentas e trinta) ações para R$
3.736.012.086,97 (três bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, doze mil, oitenta e seis
reais e noventa e sete centavos), dividido em 192.747.244 (cento e noventa e dois
milhões, setecentas e quarenta e sete mil, duzentas e quarenta e quatro) ações, todas
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em decorrência de conversão de
334 (trezentas e trinta e quatro) debêntures, das 21.735.744 (vinte e um milhões,
setecentas e trinta e cinco mil, setecentas e quarenta e quatro) debêntures emitidas pela
Companhia em 15 de junho de 2011. Os valores de capital social e quantidade de ações
acima estabelecidos já consideram as deliberações tomadas por esse Conselho de
Administração em 24 de maio de 2012, em relação ao aumento de capital da Companhia
no valor total de R$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais), conforme
detalhado no Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia em 24 de maio de 2012, o
qual permanece sujeito à homologação.
Nos termos do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76, não haverá direito de
preferência na presente emissão de ações. As ações provenientes do aumento de capital
ora aprovado participarão em absoluta igualdade de condições em todos os benefícios
concedidos às ações ordinárias existentes, inclusive no que diz respeito ao recebimento de
dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela
Companhia.

(ii) No âmbito das prestações de garantias corporativas:
(a) Aprovar a prestação de garantias, na forma de aval corporativo, pela Companhia,
para obrigações assumidas pela UTE Parnaíba II Geração de Energia S.A. em stand-by
letters of credit, limitadas ao valor total de US$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões
de dólares norte-americanos).
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(b) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das
obrigações assumidas pela UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. no âmbito da
contratação de fianças bancárias relativas à constituição de conta reserva do serviço da
dívida junto ao banco BTG Pactual no montante de R$ 47.432.801,00 (quarenta e sete
milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e um reais).
(c) Aprovar a (i) prestação de garantia corporativa pela Companhia, no valor de até
R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais) em favor da empresa Porto do Pecém
Geração de Energia S.A., com eventual garantia corporativa adicional de até R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais); e (ii) contratação de fiança bancária ou caixa em
favor da empresa Porto do Pecém Geração de Energia S.A., no valor de até R$
115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais).
(d) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das
obrigações assumidas pela UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. no âmbito da
contratação de fiança bancária junto ao Banco BTG Pactual, no montante de até US$
1.000.000,00 (um milhão de dólares norte-americanos).
(e) Aprovar a prestação de garantia de fiel cumprimento, pela Companhia, em favor
da Kinross Brasil Mineração S.A., no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais),
para garantir as obrigações assumidas pela UTE Parnaíba IV Geração de Energia S.A. no
âmbito do contrato para implementação da estrutura de autoprodução compartilhada a ser
firmado

entre

UTE

Parnaíba

IV

Geração

de

Energia

S.A.,

Parnaíba

Geração

e

Comercialização de Energia S.A. e Kinross Brasil Mineração S.A, e, ainda, a Companhia na
qualidade de interveniente anuente.
(iii) Aprovar a alteração da Política de Governança Corporativa da Companhia.
(iv) Aprovar a alteração do Regimento do Comitê de Auditoria da Companhia.
(v) Reeleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 01 (um) ano a
contar da presente data os Srs.:

- EDUARDO KARRER, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº 04.162.454-5 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 794.312.677-72, residente e
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domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, 9º andar, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-100, ao cargo de
Diretor Presidente e, cumulativamente, de Relações com Investidores,
- RUDOLPH IHNS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º
03563012-8 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 571.565.577-34, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, 9º andar, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-100, ao cargo de
Diretor Financeiro;
- XISTO VIEIRA FILHO, brasileiro, viúvo, engenheiro elétrico, portador da carteira de
identidade nº 1.735.160 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 023.447.347-91, residente
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, 9º andar, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-100, ao cargo de
Diretor de Comercialização de Energia e Regulação;
- MARCUS BERND TEMKE, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira
de identidade nº 03313322 – CRQRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 787.499.807-34,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, 9º andar, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-100, ao
cargo de Diretor de Implantação e Operações; e
- BRUNO DE ROSSI CHEVALIER, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
identidade nº 69.124 - OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 890.253.267-49, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, 9º andar, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-100, ao cargo de
Diretor Jurídico.

Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem inabilitados ou
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que os impeçam de exercer suas funções,
atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no Artigo 147 e parágrafos da Lei nº
6.404/76, regulamentado pela CVM.
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A remuneração dos administradores da Companhia permanecerá conforme aprovada na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de
2012.
(vi) Reeleger, consignada a abstenção dos Srs. Samir Zraick e Luiz do Amaral de França
Pereira, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano,
os Srs. SAMIR ZRAICK, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº 1584618 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 149.615.207-72, residente e domiciliado
em 160 West 66th Street, apt. 38 H, New York, NY 10023, Estados Unidos, ora eleito
Presidente do Comitê de Auditoria; LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA, brasileiro,
casado,

engenheiro

civil,

portador

da

carteira

de

identidade

nº

02.849.359-1

(DETRAN/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 014.707.017-15, residente e domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, 23º
andar; e RIVADAVIA CARSALADE GUSMÃO, brasileiro, casado, economista, portador da
carteira de identidade nº M 869.989 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 095.390.00700, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, 23º andar,

sendo o primeiro e o segundo

membros

Independentes do Conselho de Administração da Companhia (conforme termo definido no
Regulamento de Listagem

do Novo Mercado da

BM&FBovespa). Foi

aprovada a

remuneração mensal equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada membro do
Comitê de Auditoria, pelo exercício de suas funções.

Além das matérias deliberadas nos itens acima, o Conselho de Administração tomou
conhecimento de assuntos de interesse geral da Companhia.
VII. ENCERRAMENTO: Às 11h30min, 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 pela Secretária da Mesa.
VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva,
Christopher David Meyn, Luiz do Amaral de França Pereira, Nicolau Chacur, Paulo Manuel
Mendes de Mendonça, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Ricardo Luiz de Souza Ramos,
Rodolpho Tourinho Neto e Samir Zraick.
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- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia
S.A., realizada em 15 de junho de 2012, às 09h00min, lavrada no livro próprio e assinada
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. –
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2012

________________________________________
Wanda Brandão
Secretária

· Centro · Rio de Janeiro – RJ · Brasil · 20031-100
· www.mpx.com.br

Praça Mahatma Gandhi, 14 – 9º andar
t. + 55 21 2555 4061

6

ANEXO I
(Aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de junho de 2012)

POLÍTICA DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA
DA MPX ENERGIA S.A.
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1. Objetivo:
A presente Política define os padrões e procedimentos a serem observados e disseminados
por todos os colaboradores e Administradores (Diretores e Membros do Conselho de
Administração), membros dos Comitês e do Conselho Fiscal (quando instalado) da MPX
Energia S.A. (“Companhia”) para o permanente aprimoramento de suas práticas de
Governança Corporativa, visando alinhar os interesses de seus acionistas e demais
stakeholders, além de agregar valor à Companhia e contribuir para sua perenidade.
As práticas de Governança Corporativa da Companhia estão calcadas nos seguintes
princípios:


Transparência (Disclosure), prezando pela boa comunicação, interna e externa,
como forma de reduzir ou mitigar assimetria de informações, aumentando a
confiança junto aos stakeholders;



Equidade (Fairness), prezando pelo tratamento justo e igualitário de todos os
acionistas e demais stakeholders;



Prestação de Contas (Accountability) pelos agentes de governança quanto aos
atos praticados no exercício de seu mandato; e



Responsabilidade Corporativa, visando zelar pela perenidade do Grupo EBX,
incorporando decisões de ordem social e ambiental na definição dos seus negócios
e operações.

Esta política visa ainda preservar a memória das decisões tomadas pela Assembleia Geral
de Acionistas, pelos Administradores e demais órgãos de governança da Companhia e do
Grupo EBX.

2. Estrutura de Governança Corporativa
Em 2000, a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias Futuros (“BM&FBovespa”)
lançou, no mercado de capitais brasileiro, três segmentos especiais para listagem (Nível 1,
Nível 2 e Novo Mercado) destinados a companhias que se comprometam, voluntariamente,
a adotar práticas diferenciadas de Governança Corporativa. O objetivo da BM&FBovespa
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com a criação dos níveis diferenciados de Governança Corporativa foi proporcionar um
ambiente de negociação que estimulasse, simultaneamente, o interesse dos investidores e
a valorização das companhias.
A Companhia aderiu às regras do Novo Mercado, segmento de listagem que representa o
mais alto grau de exigência em termos de Governança Corporativa, o que demonstra o seu
comprometimento, e do Grupo EBX, com os princípios de transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa.
A estrutura de Governança Corporativa da Companhia alia processos decisórios fortes e
mecanismos que garantem agilidade, eficiência e qualidade. Este modelo representa a
busca permanente pelo aprimoramento das práticas adotadas e pelo equilíbrio dos direitos
de seus acionistas e demais stakeholders.
A Companhia conta com a seguinte estrutura de Governança Corporativa:

* O Conselho Fiscal é um órgão
não
permanente,
sendo
instalado
sempre
que
solicitado pelos acionistas,
nos termos da legislação
aplicável.
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O Grupo EBX conta, ainda, com um Comitê de CEOs (“Chiefs Executive Officers”), um
Comitê de CFOs (“Chiefs Financial Officers”) e um Comitê de COO (“Chiefs Operational
Officers”), os quais são compostos, respectivamente, pelos Diretores Presidentes,
Diretores Financeiros e Diretores Operacionais das companhias do Grupo EBX para
discutir, no âmbito de suas competências, as práticas e estratégias do Grupo EBX,
contribuindo para o compartilhamento de experiências, o alinhamento de diretrizes e o
aproveitamento máximo de sinergias entre as companhias que o compõe.

3.

Assembleia Geral de Acionistas

Órgão soberano da Companhia que congrega os acionistas e se reúne, ordinária ou
extraordinariamente, mediante convocação efetuada na forma prevista na Lei das
Sociedades Anônimas.
A Assembleia Geral Ordinária realiza-se no primeiro quadrimestre de cada ano, para
exame,

discussão

e

votação

das

demonstrações

financeiras

apresentadas

pelos

Administradores, deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição
de dividendos e eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando cabível. A Assembleia Geral Extraordinária realiza-se, sempre que necessário, para
tratar de assuntos que não os de competência da Assembleia Geral Ordinária.
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3.1. Manual de Participação em Assembleia Geral de Acionistas
Visando incentivar a participação de seus acionistas nas Assembleias Gerais, a Companhia
desenvolve um manual oferecendo informações sobre tais eventos, reforçando o
permanente compromisso do Grupo EBX com a transparência e a qualidade das
informações da Companhia, conjugando inovação com os mais elevados padrões de
Governança Corporativa.
4. Conselho de Administração
4.1. Composição
O Conselho de Administração da Companhia é um órgão de deliberação colegiada, sendo,
de acordo com o seu Estatuto Social, composto de, no mínimo, 5 e, no máximo, 13
membros, todos com mandato unificado de um ano. Conforme exigido pelo Regulamento
do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho deverão ser Conselheiros
Independentes, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBovespa.
4.2. Competência
Dentre outras atribuições, compete ao Conselho de Administração:
Estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da
Companhia;
Nomear e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições;
Fiscalizar a gestão dos Diretores;
Manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício;
Manifestar-se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta
pública de aquisição de ações;
Zelar pelas transações que envolvam partes relacionadas.
O Conselho de Administração pode constituir comitês e órgãos consultivos para apoiá-lo
em suas decisões.
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4.3. Reuniões
O Conselho de Administração deve se reunir ordinariamente, uma vez a cada trimestre e,
extraordinariamente, sempre que necessário.
Ao final de cada ano o Conselho de Administração da Companhia define o calendário de
reuniões para o ano seguinte, cuja convocação se dará conforme disposto no Estatuto
Social da Companhia.
Além dos assuntos previstos em lei ou no Estatuto Social da Companhia, são incluídos na
pauta das reuniões do Conselho de Administração tópicos críticos ao negócio, com
importância significativa em oportunidades ou avaliação de riscos.
As reuniões devem ser convocadas com antecedência, conforme disposto no Estatuto
Social da Companhia, devendo as matérias submetidas à apreciação ser instruídas com a
respectiva proposta da Diretoria ou das áreas competentes.
O Conselho de Administração poderá convocar Diretores da Companhia ou outros
participantes para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as
matérias em apreciação.
As matérias e deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração serão
lavradas em atas registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros,
serão devidamente arquivadas no registro do comércio e publicadas.
4.4. Processo de Auto Avaliação
O Conselho de Administração passa por um processo periódico de auto avaliação que tem
por objetivo identificar oportunidades de aprimoramento de suas práticas, incluindo tanto
a análise de aspectos procedimentais do Conselho, como sua agenda anual de reuniões e
respectiva coordenação, quanto questões qualitativas a respeito do conteúdo das
apresentações realizadas e materiais disponibilizados, além de itens relacionados à própria
interação e efetividade do colegiado.
Além disso, os membros independentes do Conselho de Administração avaliam sua
independência em relação à Companhia através de um questionário desenvolvido
especificamente para tal.
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5. Comitê de Auditoria
A Companhia conta em sua estrutura de Governança Corporativa com um Comitê de
Auditoria, composto por 3 membros, que tem como objetivo assessorar o Conselho de
Administração no desempenho de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das
práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e
de suas controladas e, ainda, na avaliação da qualidade e eficácia das auditorias
independente e interna. O Comitê é subordinado ao Conselho de Administração da
Companhia, atuando com independência com relação à Diretoria.
Seus membros são nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, devendo,
preferencialmente, dois deles ser escolhidos dentre os Conselheiros Independentes da
Companhia. Além disso, os membros do Comitê deverão possuir capacitação técnica para
o exercício do cargo, especialmente no que diz respeito ao conhecimento de áreas como
contabilidade, finanças e auditoria.
O Comitê de Auditoria dispõe de um Regimento Interno no qual estão previstas as regras
para seu funcionamento e suas atribuições.

6. Diretoria
Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato de
um ano, sendo permitida a reeleição. O Estatuto Social da Companhia estabelece que sua
diretoria seja composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 7 membros, dentre os quais
poderão ser designados um Diretor Presidente, um Diretor Jurídico, um Diretor de Novos
Negócios, um Diretor Financeiro, um Diretor de Comercialização de Energia e Regulação,
um Diretor de Implantação e Operações e um Diretor de Relações com Investidores,
devendo os demais ter a designação indicada pelo Conselho de Administração à época de
sua eleição.
Os

Diretores

da

Companhia

são

os

seus

representantes

legais,

responsáveis,

principalmente, pela administração executiva dos negócios e pela implementação das
políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com
a Lei das Sociedades por Ações, os Diretores da Companhia devem ser residentes no país,
podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do
Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.
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7. Comitês Técnicos
Além dos Comitês criados para assessorar o Conselho de Administração, podem ser
constituídos outros Comitês destinados a aprimorar a gestão da Companhia, conforme as
necessidades e de acordo com as regras de instauração de cada Comitê.

8. Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário
independente da administração e dos auditores externos, que pode funcionar tanto de
forma permanente quanto de forma não permanente. A Companhia prevê em seu Estatuto
Social o funcionamento do Conselho Fiscal em caráter não permanente, podendo ser
instalado a pedido de acionistas, nos termos da legislação aplicável.
Quando

instalado,

competirá

ao

Conselho

Fiscal

as

atribuições

previstas

na

regulamentação em vigor, permanecendo em funcionamento até a primeira Assembleia
Geral Ordinária após a sua instalação.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal deve ser composto por,
no mínimo, três e, no máximo, cinco membros efetivos e igual número de suplentes.

9. Política de Remuneração de Administradores
A política de remuneração de Administradores adotada pela Companhia é estabelecida com
base nas responsabilidades e atribuições dos cargos, tendo por objetivo propiciar uma
remuneração competitiva com o mercado, atraindo e retendo profissionais altamente
qualificados, além de alinhar os interesses dos Administradores com os da Companhia e
dos seus acionistas, estimulando a cultura empreendedora e orientada para resultados.
A remuneração dos Administradores poderá compreender: (i) um pagamento fixo mensal,
(ii) um pagamento variável e (iii) opções de compra de ações da Companhia.
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10. Transações com Partes Relacionadas
As operações celebradas pela Companhia com partes relacionadas devem observar
condições de mercado, objetivando assegurar seu caráter estritamente comutativo, em
linha com a legislação em vigor e com as melhores práticas de governança corporativa,
assegurando a transparência e o pleno respeito aos interesses dos acionistas, investidores,
colaboradores e demais stakeholders.

11.Conflitos de Interesses
Há conflito de interesses quando um acionista, administrador ou colaborador não é
independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões
motivadas por interesses distintos daqueles da Companhia.
Havendo interesses conflitantes com os da Companhia por parte de acionista ou
Administrador em relação a determinada matéria, deve este manifestar, tempestivamente,
tal conflito de interesse a existência de interesse particular, declarando-se impedido de
participar das discussões e deliberações sobre o assunto.

12.Política de Divulgação e Uso de Informações Para o Mercado
A Companhia dispõe de uma Política de Divulgação e Uso de Informações Para o Mercado
que tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos quanto ao uso e divulgação
de informações relevantes sobre a Companhia, bem como quanto ao sigilo acerca de
informações privilegiadas, enquanto não divulgadas ao mercado.

13.Política de Negociação de Valores Mobiliários
A Política de Negociação de Valores Mobiliários tem por objetivo estabelecer as regras e
procedimentos que deverão ser observados na negociação de valores mobiliários de
emissão da Companhia, visando prevenir a prática de insider trading, ou seja, a utilização
indevida de informação privilegiada ou relevante, por parte de qualquer pessoa que venha
a ter acesso à mesma em razão do cargo que ocupe ou do serviço que preste à Companhia
para obtenção de vantagem econômica, para si ou para outrem, mediante negociação, em
nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários da Companhia.
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As regras desta Política também definem períodos nos quais as pessoas a ela vinculadas
deverão abster-se de negociar os valores mobiliários da Companhia, de modo a evitar
qualquer eventual questionamento ou suspeição com relação ao uso indevido de
informações privilegiadas e informações relevantes ainda não divulgadas ao público.

14. Código de Conduta
O Código de Conduta do Grupo EBX reúne princípios éticos que objetivam orientar as
ações dos seus colaboradores quanto à coerência entre discurso e atitude, tanto interna
como externamente. Tais princípios devem nortear a forma das companhias e dos
colaboradores do Grupo EBX conduzirem seus negócios, de acordo com os mais elevados
padrões de conduta, em observância à legislação aplicável.

15. Disposições Finais
A

presente

Política

de

Governança

Corporativa

foi

aprovada

pelo

Conselho

de

Administração da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2012.
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ANEXO II
(Aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de junho de 2012)

MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

REGIMENTO INTERNO
DO COMITÊ DE AUDITORIA

CAPÍTULO I
Do Comitê e dos Seus Objetivos
Artigo 1º - O Comitê de Auditoria da MPX Energia S.A. (respectivamente “Comitê” e
“Companhia”) será regido pelo presente regimento, pelas disposições do Estatuto Social da
Companhia e pela legislação aplicável.
Artigo 2º - Compete ao Comitê assessorar o Conselho de Administração da Companhia no
desempenho das suas atividades relacionadas, especialmente, a:
a) Acompanhamento

das

práticas

contábeis

adotadas

na

elaboração

das

demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas;
b) Indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente;
c) Aprovação do planejamento, acompanhamento e avaliação dos trabalhos da
auditoria interna;
d) Avaliação da eficácia da gestão de riscos e dos controles internos.
Parágrafo Único – As atribuições ora concedidas ao Comitê não se confundem
com aquelas conferidas ao Conselho de Administração da Companhia por força do
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seu Estatuto Social e da Lei no 6.404/76. O Comitê deverá sempre atuar dentro dos
limites estabelecidos por este Regimento Interno.

CAPÍTULO II
Da Subordinação
Artigo 3º - O Comitê se reporta diretamente ao Conselho de Administração, atuando com
independência em relação à Diretoria da Companhia.
CAPÍTULO III
Da Composição
Artigo 4º - O Comitê será composto por 3 (três) membros, com mandato unificado de 1
(um) ano, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, devendo a um deles
ser conferido o título de “Presidente do Comitê”, o qual coordenará e presidirá o Comitê.
Parágrafo Único - O Presidente do Comitê será escolhido pelo Conselho de
Administração.
Artigo 5º - Os membros do Comitê deverão ser escolhidos dentre pessoas que guardem
independência em relação à Companhia, conforme definição nas Regras do Novo Mercado
da BM&FBovespa, sendo que, preferencialmente, 2 (dois) dos seus membros deverão ser
escolhidos

dentre

os

membros

independentes

do

Conselho

de

Administração

da

Companhia.
Artigo 6º - Os membros do Comitê deverão possuir capacitação técnica para o exercício
do

cargo,

especialmente

no

que

diz

respeito

ao

conhecimento

de

áreas

como

contabilidade, finanças e auditoria.
Artigo 7º - Os membros do Comitê farão jus a uma remuneração a ser fixada pelo
Conselho de Administração da Companhia.
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CAPITULO IV
Da Organização do Comitê
Artigo 8º - Compete ao Presidente do Comitê:
a) Convocar as reuniões do Comitê;
b) Presidir as reuniões;
c) Nomear o Secretário, o qual não deve ser membro do Comitê, e sim um
profissional integrante da área de Governança Corporativa, cujas atribuições
encontram-se definidas no artigo abaixo, além de outras a serem estabelecidas
pelo Presidente do Comitê; e
d) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento Interno.
Parágrafo Único – Na hipótese de ausência temporária ou impedimento do
Presidente do Comitê, este poderá designar outro membro do Comitê para exercer,
temporariamente, suas funções.
Artigo 9º - Compete ao Secretário do Comitê:
a) Elaborar agendas, pautas e atas das reuniões, sob orientação do Presidente, as
quais deverão ser submetidas à aprovação dos membros do Comitê;
b) Secretariar as reuniões do Comitê, ou indicar pessoa de sua equipe para fazê-lo;
c) Realizar as comunicações para os membros do Comitê, assim como a interface do
Comitê com os outros órgãos da Companhia;
d) Encaminhar ao Conselho de Administração as análises, pareceres e relatórios
elaborados no âmbito do Comitê; e
e) Convidar, em nome do Comitê, quando necessário, a critério do Presidente, os
representantes do Conselho Fiscal, da Diretoria e outros eventuais participantes das
reuniões.
Artigo 10 – Para assegurar o bom desempenho de suas funções, o Comitê poderá contar
com um orçamento, a ser aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
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CAPÍTULO V
Das Reuniões
Artigo 11 – O Comitê reunir-se-á:
a) Ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao ano, com pelo menos 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência às reuniões ordinárias do Conselho de Administração; e
b) Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais aconselharem ou exigirem a
manifestação do Comitê, ou ainda nos casos em que seja solicitado por qualquer
membro do Comitê, pelo Conselho Fiscal ou pelos auditores independentes.
Parágrafo Primeiro - As reuniões ordinárias do Comitê terão suas datas
previamente acordadas entre seus membros, no início de cada ano, e constarão do
calendário anual de reuniões do Comitê.
Parágrafo Segundo – As reuniões serão secretariadas pelo Secretário, ou por um
integrante da área de Governança Corporativa, a ser indicado pelo mesmo para
cada reunião.
Artigo 12 – O envio das convocações para as reuniões deverá ser feito pelo Secretário,
por ordem do Presidente do Comitê, sempre com pelos menos 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência. Ficam dispensadas todas e quaisquer formalidades de convocação nos
casos em que compareçam à reunião todos os membros do Comitê.
Parágrafo Primeiro – É permitida a participação de seus membros às reuniões
ordinárias e extraordinárias do Comitê por meio do sistema de conferência
telefônica.
Parágrafo Segundo – As deliberações do Comitê serão tomadas com votação
mínima de dois de seus membros.
Artigo 13 – O quorum de instalação de qualquer reunião do Comitê corresponde à
presença de dois de seus membros.
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Artigo 14 – Os membros do Comitê poderão convidar para a reunião qualquer membro da
administração ou outra pessoa da organização, assim como especialistas ou consultores
externos, com a finalidade de aprimorar e aprofundar a qualidade das discussões de temas
de competência do Comitê.
CAPÍTULO VI
Das Atribuições e Prerrogativas do Comitê
Artigo 15 – O Comitê terá as seguintes atribuições e prerrogativas:
a) Recomendar ao Conselho de Administração a empresa a ser contratada para a
prestação dos serviços de auditoria independente, bem como sua respectiva
remuneração e eventual substituição, quando for o caso;
b) Revisar, previamente à divulgação ao mercado, as demonstrações contábeis e
financeiras trimestrais e anuais da Companhia, incluindo relatório da administração,
notas explicativas e parecer dos auditores independentes;
c) Assegurar que sistemas e procedimentos adequados estejam em funcionamento no
que se refere à preparação das demonstrações financeiras, e que tais sistemas
assegurem

a

integridade

das

informações

incluídas

ou

derivadas

das

demonstrações financeiras (além do que prevêem os itens anteriores), e avaliar
periodicamente a adequação de tais sistemas e procedimentos;
d) Assegurar que o sistema de gestão de risco e dos controles internos sejam eficazes,
entender, avaliar e monitorar o ambiente de controles internos, especialmente
quanto aos ciclos mais importantes de transações. Conhecer as funções de
processamento eletrônico de dados e os controles existentes sobre informações e
sistemas operacionais;
e) Acompanhar o escopo e o planejamento do trabalho da auditoria independente,
assim como avaliar a qualidade e a efetividade dos trabalhos prestados por esta,
assegurando a verificação do cumprimento dos dispositivos legais e normativos
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos;
f) Fazer

recomendações

ao

Conselho

de

Administração

sobre

a

contratação,

supervisão, avaliação e alteração dos auditores independentes.
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g) Supervisionar e fiscalizar a auditoria interna, inclusive quanto à verificação do
cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
normas e políticas internas;
h) Avaliar o cumprimento, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas
pelos auditores independentes e internos, bem como recomendar ao Conselho de
Administração a resolução de eventuais conflitos entre os auditores externos e a
Diretoria;
i) Aprovar previamente todos os serviços que não se refiram à auditoria independente
e que eventualmente venham a ser prestados pelos auditores independentes da
Companhia para suas subsidiárias e controladas;
j) Recomendar e acompanhar junto à Diretoria da Companhia a correção ou
aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de
suas atribuições;
k) Reunir-se com os Conselhos de Administração e Fiscal, para discutir políticas,
práticas

e

procedimentos

identificados

no

âmbito

de

suas

respectivas

competências, sempre que houver solicitação;
l) Solicitar esclarecimentos à Diretoria ou a qualquer de seus membros; e
m) Cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo
Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – Os membros do Comitê terão total independência no
exercício de suas atribuições, devendo manter sob caráter de confidencialidade as
informações recebidas da Companhia e dos auditores independentes.
Parágrafo Segundo – O Comitê poderá, sempre que lhe parecer necessário,
contratar o serviço de profissionais especializados, respeitados os limites do
orçamento anual do Comitê que venha a ser aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia.
Parágrafo Terceiro – O Comitê deverá comunicar-se e reunir-se diretamente com
os auditores independentes e com os auditores internos, sendo certo que estes
últimos deverão se reportar ao Comitê e ao Conselho de Administração da
Companhia.
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CAPÍTULO VII
Das Obrigações de Informar
Artigo 16 – Os assuntos tratados e discutidos durante as reuniões do Comitê deverão ser
lavrados sob a forma de ata, que conterá um resumo dos principais pontos e fatos
apresentados, discutidos e deliberados.
Artigo 17 – Quando solicitado pelo Conselho de Administração, o Comitê elaborará
pareceres ou relatórios no âmbito dos assuntos de sua competência.
Artigo 18 – As atas das reuniões, assim como outros documentos que venham a ser
elaborados pelo Comitê, serão disponibilizadas para conhecimento do Conselho de
Administração.
CAPÍTULO VIII
Dos Deveres e Responsabilidades
Artigo 19 - O Comitê, além das responsabilidades já previstas neste Regimento, deve:
a) Zelar pelos interesses da Companhia, no âmbito de suas atribuições;
b) Assegurar que o Conselho de Administração esteja ciente dos assuntos que possam
causar

impacto

significativo

nas

condições

financeiras

e

nos

negócios

da

Companhia; e
c) Submeter ao Conselho de Administração, quando entender necessário, proposta de
alteração dos termos deste Regimento.
Artigo 20 – Os membros do Comitê devem respeitar o Código de Conduta da Companhia,
além de suas políticas, quando aplicável, em especial as Políticas de Divulgação e Uso de
Informações e de Negociação de Valores Mobiliários.
Parágrafo Único – Os membros do Comitê devem observar, ainda, os períodos de
vedação à negociação de valores mobiliários informados pela Companhia.
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Artigo

21

–

Os

membros

do

Comitê

ficam

sujeitos

aos

mesmos

deveres

e

responsabilidades dos membros do Conselho de Administração, nos termos da Lei, do
Estatuto Social e deste Regimento.
Parágrafo Único – No âmbito do dever de lealdade do administrador, os membros
do Comitê não deverão divulgar a terceiros quaisquer documentos ou informações
sobre os negócios da Companhia, guardando sigilo sobre qualquer informação
relevante, privilegiada ou estratégica obtida em razão do cargo, sendo-lhe, ainda,
vedado valer-se da informação para benefício próprio ou de terceiros.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais
Artigo 22 – Aos membros do Comitê aplicam-se integralmente as disposições contidas na
Lei nº 6.404/76, especialmente aquelas que se referem às responsabilidades, deveres,
obrigações, limites, impedimentos e vedações aos administradores da Companhia.
Artigo 23 – Os casos omissos relativos ao presente regimento serão submetidos ao
Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 24 – O presente Regimento foi aprovado nas reuniões do Comitê de Auditoria
realizada em 05 de junho de 2012 e do Conselho de Administração realizada em 15 de
junho de 2012.
***
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