Ata da Reunião do Conselho de Administração (portuguese only)
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2012.

I.HORA, DATA E LOCAL DA REUNIÃO: Às 11h00min do dia 09 de maio de 2012, na sede social da MPX Energia S.A.
(“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro.
II.CONVOCAÇÃO: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
III.QUORUM: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata.
IV.MESA: Verificada a presença da totalidade 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 em decorrência da conversão de debêntures emitidas
pela Companhia e do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Programa de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia e (ii) Manutenção de aplicações financeiras da Companhia.
VI.DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade e sem ressalvas:
(i) O aumento do capital social da Companhia (a) no valor de R$ 176.816,00 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e
dezesseis reais), dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 4.112 (quatro mil, cento e doze) novas
ações, em decorrência da conversão de debêntures emitidas pela Companhia e (b) no valor de R$ 1.256.177,13 (um milhão,
duzentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e sete reais e treze centavos), dentro do limite do capital autorizado,
mediante a emissão de 125.620 (cento e cinco mil, seiscentos e vinte) novas ações ordinárias, sem valor nominal, em
decorrência do exercício de opções de subscrição de ações outorgadas no âmbito do Programa de Outorga de Opção de
Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Opções”).
Em razão das deliberações dos itens (a) e (b) acima, o capital social da Companhia passa de R$ 2.046.791.385,02 (dois
bilhões, quarenta e seis milhões, setecentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) dividido
em 136.738.497 (cento e trinta e seis milhões, setecentas e trinta e oito mil, quatrocentas e noventa e sete) ações para R$
2.048.224.378,15 (dois bilhões, quarenta e oito milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e
quinze centavos) dividido em 136.868.229 (cento e trinta e seis milhões, oitocentas e sessenta e oito mil, duzentas e vinte e

nove) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76, não haverá direito de preferência tanto na presente
conversão de debêntures em ações, como na presente subscrição de ações em razão do exercício de Opções. Assim, as
ações provenientes dos aumentos de capital ora aprovados 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; e
(ii) A manutenção de aplicações financeiras da Companhia, conforme condições apresentadas nesta data ao Colegiado.
VII.ENCERRAMENTO: Às 11h45min, 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, Flavio
Godinho, Leonardo Moretzsohn de Andrade, Luiz do Amaral de França Pereira, Nicolau Ferreira Chacur, Paulo Manuel de
Mendes Mendonça, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Rodolpho Tourinho Neto e Samir
Zraick.
A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 09 de maio
de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2012.
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