Ata da Reunião do Conselho de Administração - 11:00h
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2012
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de maio de 2012, com início às 11 horas, na sede social da MPX ENERGIA S.A.
(“Companhia” ou “MPX”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, 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 o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
VI. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia discutiram as condições do aumento
do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, tendo concordado que tal aumento de capital seja
aprovado por este Conselho de Administração sob a condição suspensiva de que seja realizada a efetiva subscrição e
integralização, pela E.ON AG ou qualquer de suas subsidiárias (“E.ON”), das ações a serem emitidas pela Companhia, a
cuja subscrição a E.ON fizer jus, em decorrência da cessão do direito de preferência do Sr. Eike Fuhrken Batista à E.ON,
no contexto do aumento de capital da Companhia a ser ora deliberado, nos termos do Investment Agreement (Acordo de
Investimento) celebrado entre a Companhia, a E.ON e sua subsidiária DD BRAZIL HOLDINGS S.À R.L e o acionista
controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, em 17 de abril de 2012, conforme divulgado nos Fatos Relevantes da
Companhia de 11 de janeiro e 18 de abril de 2012. Dessa forma, caso a E.ON não subscreva e integralize, na presente data,
as ações a que fizer jus em decorrência da cessão do direito de preferência acima mencionada, a deliberação de aumento de
capital da Companhia não produzirá qualquer efeito, em virtude da não implementação da condição suspensiva
(“Condição”).
Em seguida, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a Condição acima mencionada, aprovar o aumento do
capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da
Companhia, no valor de R$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais), mediante a emissão de 22.623.796 (vinte

e dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentas e noventa e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal de emissão da Companhia. Após este aumento, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$
2.735.989.921,97 (dois bilhões, setecentos e trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e
um Reais e noventa e sete centavos) passará a ser 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).
O aumento de capital será realizado mediante subscrição privada, observado o direito de preferência previsto no artigo 171
da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). O preço de emissão por ação é de R$
44,20125000243 e foi fixado com base no art. 171, § 1º, III, da Lei das Sociedades por Ações, referente a um preço base de
R$ 55,00 (cinquenta e cinco Reais), já descontados o valor da parcela cindida a ser incorporada pela CCX Carvão da
Colômbia S.A. no âmbito da cisão parcial da Companhia divulgada por meio do Fato Relevante de 20 de abril de 2012, e
sem considerar os efeitos da diluição decorrente da conversão de debêntures de emissão da Companhia em ações ordinárias.
Considerando o acima, tem-se um ágio de 53% (cinquenta e três por cento) em relação à cotação média das ações da
Companhia na BM&FBOVESPA (R$ 45,2563 por ação) nos pregões realizados entre 28 de novembro de 2011 e 09 de
janeiro de 2012 (período de 30 dias anteriores ao anúncio da transação com a E.ON), depois de descontado 20,6949915%
do preço, referente à avaliação da CCX. Referido preço justifica-se na medida em que é condição indispensável para a
concretização do investimento relevante da E.ON na Companhia, conforme já amplamente divulgado ao mercado por meio
de Fatos Relevantes datados de 11 de janeiro e 18 de abril de 2012.
O Conselho de Administração da Companhia manterá sua decisão quanto ao aumento de capital social ora deliberado desde
que seja verificada, na presente data, a Condição, sendo que caso esta não seja verificada, o Conselho de Administração
restará sem efeito a deliberação de aumento de capital ora aprovada, devendo ser restituídos integralmente aos acionistas da
Companhia os valores por eles eventualmente desembolsados com a subscrição e integralização de ações emitidas no
âmbito desse aumento de capital, sem correção monetária.
Os acionistas da Companhia que, nesta data, forem detentores de ações ordinárias, incluindo os debenturistas da
Companhia que tenham solicitado a conversão de suas debêntures até 16 de maio de 2012, terão direito de preferência na
subscrição do aumento de capital social ora aprovado, à razão de 13,29849860219% em relação à posição acionária atual
(0,1329849860219 nova ação para cada ação detida em tal data). O direito de preferência poderá ser exercido a partir da
presente data e até 25 de junho de 2012 (inclusive), conforme Aviso aos Acionistas a ser publicado pela Companhia, com
o detalhamento dos procedimentos a serem observados por aqueles que tiverem interesse em subscrever as novas ações.
As ações adquiridas a partir de 25 de maio de 2012 (inclusive) não farão jus ao direito de preferência na subscrição do
aumento de capital social ora deliberado e, a partir de tal data (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão
negociadas ex-subscrição.
As novas ações emitidas farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo
dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia
após a homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração.
As ações subscritas pelos acionistas no aumento de capital ora aprovado, deverão ser integralizadas, no ato da subscrição,
em moeda corrente nacional.
Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as eventuais sobras de ações não subscritas serão
rateadas entre os acionistas que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição,

durante o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de publicação de Aviso aos Acionistas informando o número de sobras
de ações não subscritas. Após tal rateio, havendo, ainda, eventuais sobras de ações não subscritas, tal procedimento de
rateio de sobras será repetido.
Na hipótese de haver sobras não subscritas após os 2 (dois) rateios acima mencionados, o eventual saldo será totalmente
subscrito e integralizado por E.ON em até 08 (oito) dias contados do término do prazo para subscrição e integralização das
ações decorrentes do 2º (segundo) rateio acima mencionado.
Após a referida subscrição e integralização de eventuais sobras remanescentes pela E.ON, o Conselho de Administração da
Companhia se reunirá para homologar o aumento de capital ora aprovado, sujeito à verificação da Condição.
Fica a Diretoria autorizada, desde já, a tomar todas as providências e praticar todos os atos relacionados aos itens ora
aprovados.
VII. ENCERRAMENTO: Às 11h10min, 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 e Samir Zraick.
A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 24 de maio
de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2012.

_______________________
Wanda Brandão
Secretária
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