MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Proposta da Administração à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária convocada
para o dia 28/04/2009, às 15:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à
Praia do Flamengo, nº 66, 7º andar, Flamengo, CEP 22.210-903.
Senhores Acionistas,
A Administração da MPX Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”), nos termos do que dispõem a
legislação pertinente e o Estatuto Social, objetivando atender aos interesses da Companhia,
vem propor a V.Sas. o que segue:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social
findo em 31/12/2008.
O Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras foram aprovados pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião datada de 27 de março de 2009, e o
material referente a este item encontra-se na sede social da Companhia, assim como no site
www.mpx.com.br e na Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do período e a distribuição de dividendos;
Considerando o resultado do exercício, positivo em R$ 204.077.007,33 (duzentos e quatro
milhões, setenta e sete mil, sete reais e trinta e três centavos), e a política de dividendos da
Companhia que estabelece um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado nos termos da Lei no 6.404/76, o Conselho de Administração da Companhia
recomendou o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2008, no montante de R$
48.468.289,24 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta
e nove reais e vinte e quatro centavos), correspondendo a R$ 7,0952 (sete reais e novecentos
e cinquenta e dois centésimos de centavo de real) por ação.
3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia:
A Administração propõe, conforme previsto no caput do Artigo 12 do Estatuto Social da
Companhia, a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia:
Eike Fuhrken Batista; Luiz Rodolfo Landim Machado; Luiz do Amaral de França Pereira; Samir
Zraick; Rodolpho Tourinho Neto; Eliezer Batista da Silva; Flávio Godinho; Raphael de Almeida
Magalhães. Os currículos dos Conselheiros estão disponíveis no site da MPX Energia S.A. –

www.mpx.com.br. A Administração propõe ainda a eleição do Sr. Paulo Carvalho de Gouvêa,
Diretor de Finanças Corporativas do Grupo EBX, formado em Direito pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, com experiência anterior no Baker & McKenzie e no Veirano e Advogados
Associados, nas áreas de Direito Societário, Comercial e Tributário. Em 1997, juntou-se ao
grupo como advogado, tendo sido depois promovido a Diretor Jurídico da EBX. Foi, ainda,
Diretor Jurídico da MMX e é hoje membro do Conselho de Administração da MMX, LLX e OGX.
5) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia.
Propõe-se a remuneração global anual de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para os
Administradores da Companhia;
6) Alterar o caput do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia de forma a adequar o prazo do
mandato do Conselho de Administração da Companhia para 01 (um) ano, permitindo a sua
reeleição. Desta forma, o caput Artigo 12 passaria a ter a seguinte redação:

“Artigo 12 – O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 (cinco) e
no máximo 11 (onze) membros, todos acionistas da Companhia, eleitos pela
Assembléia Geral, com mandato unificado de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos.”
O caput do Artigo 12 do Estatuto Social, em sua versão anterior, dispunha:

“Artigo 12 – O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 (cinco) e
no máximo 11 (onze) membros, todos acionistas da Companhia, eleitos pela
Assembléia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.”
7) Alterar o Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia de forma que este passe a prever a
representação da Companhia por 1 (um) procurador isoladamente para prática de atos
específicos, bem como a outorga de procurações pelo prazo de validade dos contratos a que
elas estejam vinculadas. Tais alterações são necessárias tendo em vista a figura do agente de
garantia, procurador dos credores (Inter-American Development Bank - IDB e Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES), constante no contrato de penhor de ações,
um dos contratos de garantia do financiamento de longo prazo da Porto do Pecém Geração de
Energia S.A. (“Porto do Pecém”), empresa 50% MPX, no qual a Companhia a fim de garantir o
pagamento integral e cumprimento de todas as obrigações da Porto do Pecém dá em penhor ao
IDB e BNDES todas as ações de sua propriedade, todos os dividendos, lucros, rendimentos,
bonificações, direitos, juros, distribuições e demais valores e o direito de subscrição de novas
ações referentes a Porto do Pecém. Desta forma, o Artigo 25 passaria a ter a seguinte redação:

“Artigo 25
a)

A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

por 2 (dois) Diretores em conjunto;

b)
por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais,
devidamente constituído;
c)
por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente
constituídos; e
d)
por 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo
instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos.
Parágrafo 1°
As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois)
Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e, salvo aquelas
previstas no parágrafo segundo deste artigo, terão período de validade limitado a 01
(um) ano.
Parágrafo 2°
As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo
indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual
poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem
vinculadas.”
O Artigo 25 do Estatuto Social, em sua versão anterior, dispunha:

“Artigo 25
a)

A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

por quaisquer 02 (dois) Diretores; e

b)
em obrigações acima de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), por qualquer
Diretor em conjunto com 01 procurador, com poderes especiais, devidamente
constituídos.
Parágrafo 1º
As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela
assinatura conjunta de quaisquer 02 (dois) Diretores, devendo especificar os poderes
conferidos e, com exceção das procurações para fins judiciais, serão válidas por no
máximo 01 (um) ano.
Parágrafo 2º As procurações outorgadas para os fins do item b acima, deverão ser
outorgadas, necessariamente, ao Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Companhia.”
O Estatuto Social da Companhia, em decorrência da alteração dos Artigos 12 e 25, será
consolidado.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2009.
A Administração.
EIKE FUHRKEN BATISTA
Presidente do Conselho de Administração

