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 10 DE SETEMBRO DE 2009

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 10 de setembro de 2009.

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: Deliberar sobre (i) a ratificação da concessão de garantias da Companhia

com relação às obrigações (limitada a 50%) da Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (“Porto do
Pecém”) junto à REX Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“REX”) decorrentes do Contrato de Locação
e da Promessa de Compra e Venda de Imóvel, ambos celebrados em 08 de julho de 2009, entre REX
e Porto do Pecém, figurando como intervenientes fiadoras a Companhia e a EDP – Energias do Brasil
S.A. (“EDP”); (ii) a ratificação da prestação de garantias (aval) pela Companhia com relação às
obrigações da UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. (“UTE Porto do Itaqui”) constantes do
aditivo ao contrato de mútuo para repasse de empréstimo externo celebrado entre a UTE Porto do
Itaqui e o Banco Votorantim S.A., no valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares), o
qual prorroga a data de vencimento para 30 de outubro de 2009; (iii) a ratificação da prestação de
garantias (aval) pela Companhia com relação às obrigações da UTE Porto do Itaqui constantes do
aditivo da cédula de crédito bancário celebrada entre a UTE Porto do Itaqui e o Banco Itaú BBA S.A.,
no valor de US$ 20.527.859,24 (vinte milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e
nove dólares e vinte e quatro centavos), o qual prorroga a data de vencimento para 30 de outubro de
2009; (iv) a ratificação da celebração do ISDA Master Agreement e documentos acessórios entre a
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Companhia e o Morgan Stanley Capital Group Inc., para as operações de hedge de commodities para
proteção do fluxo de caixa (CAPEX) a ser realizado em suas controladas Porto do Pecém e MPX Pecém
II Geração de Energia S.A. (“MPX Pecém II”); (v) a ratificação da celebração do ISDA Master
Agreement e documentos relacionados entre a Companhia e o Standard Bank Plc, para as operações
de hedge de commodities para proteção do fluxo de caixa (CAPEX) a ser realizado em suas
controladas, Porto do Pecém e MPX Pecém II; (vi) a ratificação da celebração do Instrumento
Particular de Penhor de Ativos entre a Companhia, o Standard Bank Plc e o Banco Standard de
Investimentos S.A., a fim de possibilitar a Companhia constituir penhor de títulos (CDB) em favor do
Standard Bank Plc garantindo o cumprimento de obrigações da própria Companhia e da sua
controlada, MPX Comercializadora de Combustíveis Ltda., estabelecidas nos ISDA Master Agreements.

6.

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

unanimidade, aprovar: (i) a ratificação da prestação de garantias pela Companhia às obrigações
(limitada a 50%) da Porto do Pecém junto à REX decorrentes do Contrato de Locação e da Promessa
de Compra e Venda de Imóvel, ambos celebrados em 08 de julho de 2009, entre REX e Porto do
Pecém, figurando como intervenientes fiadoras a Companhia e a EDP; (ii) a ratificação da prestação
de garantias (aval) pela Companhia com relação às obrigações da UTE Porto do Itaqui constantes do
aditivo ao contrato de mútuo para repasse de empréstimo externo celebrado entre a UTE Porto do
Itaqui e o Banco Votorantim S.A., no valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares), o
qual prorroga a data de vencimento para 30 de outubro de 2009; (iii) a ratificação da prestação de
garantias (aval) pela Companhia com relação às obrigações da UTE Porto do Itaqui constantes do
aditivo cédula de crédito bancário celebrada entre a UTE Porto do Itaqui e o Banco Itaú BBA S.A., no
valor de US$ 20.527.859,24 (vinte milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e
nove dólares e vinte e quatro centavos), o qual prorroga a data de vencimento para 30 de outubro de
2009; (iv) a ratificação da celebração do ISDA Master Agreement e documentos acessórios entre a
Companhia e o Morgan Stanley Capital Group Inc., para as operações de hedge de commodities para
proteção do fluxo de caixa (CAPEX) a ser realizado em suas controladas Porto do Pecém e MPX Pecém
II; (v) a ratificação da celebração do ISDA Master Agreement e documentos relacionados entre a
Companhia e o Standard Bank Plc, para as operações de hedge de commodities para proteção do
fluxo de caixa (CAPEX) a ser realizado em suas controladas, Porto do Pecém e MPX Pecém II; (vi) a
ratificação da celebração do Instrumento Particular de Penhor de Ativos entre a Companhia, o
Standard Bank Plc e o Banco Standard de Investimentos S.A., a fim de possibilitar a Companhia
constituir penhor de títulos (CDB) em favor do Standard Bank Plc

garantindo o cumprimento de

obrigações da própria Companhia e da sua controlada, MPX Comercializadora de Combustíveis Ltda.,
estabelecidas nos ISDA Master Agreements; e (vii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas
as providências necessárias para a efetivação das deliberações acima aprovadas, incluindo a
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assinatura de todos e quaisquer documentos necessários, sendo ratificados todos os atos já
praticados pela Diretoria.

Além das matérias deliberadas nos itens acima, o Conselho de Administração tomou conhecimento e
discutiu assuntos de interesse geral da Companhia.

7.

ENCERRAMENTO: Às 17:30 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, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir

Zraick, Rodolpho Tourinho Neto, Eliezer Batista da Silva, Flavio Godinho, Raphael Hermeto de Almeida
Magalhães e Luiz Rodolfo Landim Machado, tendo este participado por meio de conferência telefônica.

- A presente cópia é fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A.,
realizada em 10 de setembro de 2009, lavrada no livro próprio e assinada pela totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2009.

___________________________________________________
LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN
Secretária
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