Ata da Reunião do Conselho de Administração
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 21 DE MARÇO DE 2012.

I.HORA, DATA E LOCAL DA REUNIÃO: Às 9h do dia 21 de março 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 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) Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das
contas da Diretoria relativas ao exercício social de 2011; (ii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia; (iii) Contratos e Transações; (iv) Ajuste nos Planos de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações
da Companhia; e (v) Aumento do capital social da Companhia em decorrência da conversão de debêntures emitidas pela
Companhia e do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra ou Subscrição de
Ações da Companhia.
VI.DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade e sem ressalvas:
(i) As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício social de
2011, bem como a proposta de destinação do respectivo resultado a serem analisadas por ocasião da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia, tendo sido registrada a participação de membros do Conselho Fiscal para os
devidos fins legais.
(ii) A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias a seguir
relacionadas:
Matérias Ordinárias: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011; (b) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado

em 31.12.2011; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) Fixar o montante global anual
da remuneração dos Administradores da Companhia.
Matéria Extraordinária: (e) Aprovar a alteração do artigo 12, caput, do Estatuto Social da Companhia e sua posterior
consolidação.
(iii) Os seguintes contratos e transações:
(a)Prestação de aval corporativo com relação às obrigações assumidas pela MPX Colombia S.A. no Loan Agreement a ser
celebrado junto ao Banco BTG Pactual no montante de US$ 40 milhões e emissão de Nota Promissória no valor de 110%
da dívida contraída pela MPX Colombia S.A. no Loan Agreement.
(b)Renovação do Seguro Garantia com a J.Malucelli no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica n.º DIF
- CO/2007 – 1274, celebrado entre MPX Comercializadora de Energia Ltda. e a CPFL Comercialização Brasil S.A., no
valor de R$ 2.054.394,15.
(c)Aumento do limite de prestação de garantia para obrigações assumidas pela MPX Comercializadora de Energia Ltda. no
âmbito dos contratos de comercialização de energia elétrica, de R$ 15 milhões para R$ 25 milhões.
(d)Ratificação da prestação de garantia pela Companhia com relação às obrigações assumidas pela OGX Maranhão
Petróleo e Gás S.A. no contrato preliminar de arrendamento celebrado com a UTE Parnaíba Geração de Energia S.A., na
proporção da participação societária que a Companhia detém na OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.
(e)Ratificação da aprovação de prestação de garantia, mediante a celebração do contrato de prestação de fiança nº 1945312
celebrado com o Banco ABC Brasil S.A., com relação às obrigações assumidas pela UTE Porto do Itaqui Geração de
Energia S.A. no Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST nº 003/2011, no valor total de R$ 3.200.000,00.
(f)Ratificação da aprovação de prestação de garantia, mediante a celebração do contrato de prestação de fiança nº 1927112
celebrado com o Banco ABC Brasil S.A., com relação à ação judicial, na qual UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A.
figura como parte, no valor total de R$ 410.000,00.
(g) Prestação de fiança pela Companhia com relação às obrigações assumidas pela OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A., na
proporção de sua participação societária, na Escritura de Primeira Emissão Pública de Debêntures, datada de 09 de janeiro
de 2012 e no Credit Agreement celebrado com o Morgan Stanley Bank, N.A. em 13 de janeiro de 2012, bem como dar em
garantia as ações que possui na OGX Maranhão.
(h)Contratação e celebração de um ou mais financiamentos pela UTE Parnaíba II Geração de Energia S.A. no montante de
até R$ 575.000.000,00 (quinhentos e setenta e cinco milhões de reais), com a interveniência da Companhia, com os
seguintes bancos: Caixa Econômica Federal, Banco Votorantim, Banco Santander, BTG Pactual, Banco Bradesco, Banco
ItaúBBA e/ou o HSBC (“Contratos de Financiamento”), bem como a prestação de garantia, pela Companhia, com relação à
obrigações assumidas pela UTE Parnaíba II Geração de Energia S.A., nos referidos contratos. Adicionalmente, autorizar a
diretoria da Companhia a outorgar procurações irrevogáveis e firmar quaisquer outros contratos e instrumentos
relacionados aos Contratos de Financiamento e autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as providências, assim
como assumir todas as obrigações que forem necessárias para a efetivação da deliberação ora aprovada, incluindo a

assinatura de todos e quaisquer documentos necessários, negociando e estabelecendo os respectivos termos e condições.
(i)Celebração dos contratos preliminares de compra e venda de gás e arrendamento a serem firmados entre a UTE Parnaíba
II Geração de Energia S.A. e a OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A., bem como a prestação de garantia com relação às
obrigações assumidas pela OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A. nos referidos contratos, na proporção da participação
societária que a Companhia detém na OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.
(iv) O ajuste nos Planos de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia no tocante ao percentual
de desconto das Opções de Compra ou Subscrição de ações emitidas pela Companhia às Opções outorgadas e ainda não
exercidas que deverá passar a ser de 40% do Valor da Ação, para os Planos em vigor, em linha com a alteração do Programa
de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2012, conforme condições apresentadas ao Colegiado.
(v) O aumento do capital social da Companhia (a) no valor de R$ 42.312,00 (quarenta e dois mil e trezentos e doze reais),
dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 984 (novecentas e oitenta e quatro) novas ações, em
decorrência da conversão de 649 (seiscentas e quarenta e nove) 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, e (b) no
valor de R$ 25.907,20 (vinte e cinco mil, novecentos e sete reais e vinte centavos, dentro do limite do capital autorizado,
mediante a emissão de 7.040 (sete mil e quarenta) novas ações ordinárias, sem valor nominal, em decorrência do exercício
de opções de subscrição de ações outorgadas no âmbito do Programa de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de
Ações da Companhia (“Opções”).
Em razão das deliberações dos itens (a) e (b) acima, o capital social da Companhia passa de R$ R$ 2.046.723.165,82 (dois
bilhões, quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
dividido em 136.730.473 (cento e trinta e seis milhões, setecentas e trinta mil, quatrocentas e setenta e três) ações, todas
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para 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, 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.
Além das matérias deliberadas nos itens acima, o Conselho de Administração tomou conhecimento de assuntos de interesse
geral da Companhia.
VII.ENCERRAMENTO: Às 12h15min, 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, Luiz do Amaral de França Pereira,

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 21 de março
de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2012.
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