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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2013
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no
parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)
1.

Data, hora e local: Aos 2 dias do mês de julho do ano de 2013, às 10:00, na sede social
da UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de
São Luís, Estado do Maranhão, Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro
Industrial de Itaqui, CEP 65.085-582.

2.

Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4° da Lei
n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Marcus Bernd Temke; Secretária: Danielle Costa de Oliveira.

4.

Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a redução da quantidade máxima de ações
preferenciais emitidas pela Companhia; e (ii) a previsão de observância ao Acordo de
Acionistas nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.

5.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas presentes decidiram aprovar por unanimidade e sem ressalvas:
(i)

aprovar a redução da quantidade máxima de ações preferenciais emitidas pela
Companhia de 2/3 (dois terços) para 50% (cinquenta por cento) do total das
ações emitidas. Dessa forma, o Parágrafo Segundo do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:
“CAPÍTULO II
Do Capital Social e das Ações
Artigo 5º - O capital social é de é R$937.099.593,00 (novecentos e trinta e sete
milhões, noventa e nove mil, quinhentos e noventa e três reis), dividido em
937.099.593 (novecentas e trinta e sete milhões, noventa e nove mil,
quinhentas e noventa e três) ações ordinárias, todas sob a forma normativa e
sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral.
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Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral poderá deliberar a emissão de ações
preferenciais, inclusive com a criação de classe mais privilegiada, a qual
poderá ser feita sem guardar proporção com as ações ordinárias, não podendo
aquelas ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas.”
(ii)

aprovar a exclusão da previsão de observância ao Acordo de Acionistas nas
deliberações da Assembleia Geral da Companhia. Assim, o Parágrafo Único do
Artigo 6º do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação:
“CAPÍTULO III
Das Assembleias Gerais
Artigo 6º - A Assembleia Geral de acionistas representa o supremo poder de
decisão da Companhia, devendo tomar todas as resoluções que julgar
convenientes à defesa e desenvolvimento da Companhia, sendo que as suas
deliberações obrigam a todos os acionistas.
Parágrafo Único – As deliberações da Assembleia Geral, respeitadas as
exceções estabelecidas por lei e por este Estatuto, devem ser tomadas por 51%
(cinquenta e um por cento) de votos dos presentes.”

(ii)

por fim, decidiu-se que os demais artigos e parágrafos do Estatuto Social não
alterados neste ato permanecem inalterados.

6.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os
trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os
presentes.

7.

Assinaturas: Presidente: Marcus Bernd Temke. Secretária: Danielle Costa de Oliveira.
Acionistas: MPX Energia S.A., neste ato representada, de acordo com seu Estatuto
Social, por seus devidos representantes legais, os Srs. Marcus Bernd Temke; Rudolph
Ihns; Xisto Vieira Filho; Ana Beatriz Alvarenga Menezes Fernandes; e Eduardo Karrer,
representando a totalidade do capital social da Companhia.
A presente ata é cópia fiel da via original, lavrada em livro próprio.
São Luis, 2 de julho de 2013.

______________________________
Danielle Costa de Oliveira
Secretária
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