Homologação Aumento do Capital Social
MPX Energia S.A.
CNPJ 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 18 de dezembro de 2007
Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de dezembro de 2007, às 08:00 horas, na sede social da MPX Energia S.A.
(“Companhia” ou “MPX”), situada na Praia do Flamengo nº. 154, 10º andar (parte), Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
Convocação e presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista, Secretário: Sr. Marcelo Adler Cheniaux.
Ordem do Dia:Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital
autorizado, conforme aprovado em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 21 de novembro
e 12 de dezembro de 2007.
Deliberações:Pela unanimidade dos votos dos presentes, foi homologado o aumento de capital social da Companhia,
dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia
realizadas em 21 de novembro e 12 de dezembro de 2007, em vista da subscrição e total integralização das 1.903.743 (um
milhão, novecentas e três mil, setecentas e quarenta e três) ações ordinárias emitidas pela Companhia, no âmbito da
distribuição pública de ações da Companhia, ao preço de subscrição de R$1.006,63 (hum mil e seis reais e sessenta e três
centavos) por ação, representando 100% (cem por cento) do total das ações ordinárias emitidas pela Companhia no
aumento do capital social autorizado aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12
de dezembro de 2007, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das
Ações Ordinárias, de acordo com o artigo 172, inciso I da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores
e em conformidade com o disposto no Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, o capital social da Companhia foi
aumentado em R$1.916.364.816,09 (hum bilhão, novecentos e dezesseis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil,
oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), passando, portanto, de R$ 10.580.042,70 (dez milhões, quinhentos e oitenta
mil, quarenta e dois reais e setenta centavos) para R$1.926.944.858,79 (hum bilhão, novecentos e vinte e seis milhões,
novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e nove centavos) representado por
6.712.853 (seis milhões, setecentas e doze mil, oitocentas e cinqüenta e três) ações ordinárias, nominativas e escriturais,

sem valor nominal, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e aprovação da
Assembléia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a expressão do seu capital
social.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Presenças: Mesa: Eike Fuhrken Batista – Presidente; Marcelo Adler Cheniaux – Secretário. Membros do Conselho de
Administração: Eike Fuhrken Batista, Flávio Godinho, Marcelo Adler Cheniaux, Luiz Rodolfo Landim Machado, Eliezer
Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho Neto e Rafael de Almeida
Magalhães.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007
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MPX S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

