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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2012

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 de julho de 2012, às 09h00min, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Praça
Mahatma Gandhi, n° 14.
II. CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da MPX Energia S.A. (“MPX” ou
“Companhia”) e a legislação aplicável.
III. PRESENÇAS: 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) Prestação de garantias corporativas; (ii) Ratificação do aumento de capital
social da Companhia, conforme aprovado em reunião realizada em 24 de maio de 2012; (iii) Desdobramento das ações
ordinárias e dos GDRs emitidos pela Companhia; (iv) Ajuste no percentual de desconto das Opções de Compra ou
Subscrição de ações emitidas pela Companhia para opções outorgadas e ainda não exercidas; (v) Manutenção das
aplicações financeiras da Companhia; e (vi) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
VI. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de
Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
(i) No âmbito das prestações de garantias corporativas:
(a) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela Porto do Pecém
Geração de Energia S.A. no âmbito da contratação de fiança bancária no montante de até R$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), na proporção de sua participação na Porto do Pecém Geração de Energia S.A. n, conforme

apresentado nesta data ao Colegiado;
(b) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela Porto do Pecém
Geração de Energia S.A. no âmbito da contratação de fiança bancária relativa à Constituição de Conta Reserva do Serviço
da Dívida junto ao Banco BTG Pactual no montante de R$134.000.000,00 (cento e trinta e quatro milhões de reais), na
proporção de sua participação na Porto do Pecém Geração de Energia S.A. , conforme apresentado nesta data ao
Colegiado;
(c) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela UTE Porto do
Itaqui Geração de Energia S.A. no âmbito da contratação de fianças bancárias relativas à Constituição de Conta Reserva do
Serviço da Dívida junto ao Banco BTG Pactual no montante de R$53.123.972,46 (cinquenta e três milhões, cento e vinte e
três mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme apresentado nesta data ao Colegiado; e
( d ) Ratificar a prestação de aval corporativo pela Companhia com relação às obrigações assumidas pela MPX
Comercializadora de Energia Ltda., nos montantes de R$62.780,00 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta reais) e
R$301.125,00 (trezentos e um mil, cento e vinte e cinco reais), previstas em Contratos de Prestação de Fiança celebrados
com o Banco ABC Brasil S.A., conforme apresentado nesta data ao Colegiado.

(ii) Homologar o aumento de capital social da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada
em 24 de maio de 2012, às 11h, no valor de R$1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais), dentro do limite do
capital autorizado, em razão da subscrição e total integralização das 22.623.796 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e
três mil e setecentas e noventa e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Desta maneira, o atual
capital social da Companhia é de R$3.736.012.086,97 (três bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, doze mil, oitenta e
seis reais e noventa e sete centavos), dividido em 192.747.244 (cento e noventa e dois milhões, setecentas e quarenta e sete
mil e duzentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(iii) Aprovar o desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que, para cada ação
ordinária será emitida e atribuída ao seu titular 2 (duas) novas ações ordinárias, com os mesmos direitos e vantagens das
ações ordinárias pré-existentes, de forma que o titular de cada ação ordinária de emissão da Companhia passe a ser titular
de 3 (três) ações ordinárias imediatamente após o desdobramento, devendo, portanto, serem multiplicados por 3 (três) o
número de ações nominativas representativas do capital social da Companhia, bem como o limite do capital social
autorizado. Tal desdobramento aplicar-se-á, da mesma maneira, aos GDRs de emissão da Companhia, de forma que 1 (um)
GDR continue a corresponder a 1 (uma) ação ordinária de emissão da MPX.
O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a tomar todas as medidas e providências necessárias para implementar
junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como instituições custodiantes no Brasil e exterior, o referido
desdobramento, tão logo haja a respectiva aprovação da Assembleia Geral Extraordinária sobre o tema.

(iv) Aprovar a redução do preço de compra das ações da Companhia aplicável às opções já outorgadas e ainda não
exercidas no âmbito do Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da
Companhia (“Programa”), no percentual proporcional a 20,69%, de forma a refletir os efeitos da cisão dos ativos da

Companhia deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de maio de 2012.

(v) A manutenção de aplicações financeiras da Companhia, conforme condições apresentadas nesta data ao Colegiado.

(vi) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre:
(a) Desdobramento das ações ordinárias da Companhia na proporção de 3 (três) ações ordinárias em substituição a cada
1 (uma) ação ordinária existente da Companhia, bem como desdobramento dos GDRs de emissão da Companhia na
proporção de 3 (três) para 1 (um), de modo que 1 (um) GDR continue a corresponder a 1 (uma) ação ordinária de emissão
da MPX, não ocorrendo portanto nenhuma alteração no programa de GRDs da Companhia, e o consequente ajuste
proporcional do capital autorizado constante no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia;
(b) Alteração e posterior consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a atualização seu novo
capital social, visando, inclusive, sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA no que se refere
ao atual Regulamento de Arbitragem; e
(c) Eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia.

VII. ENCERRAMENTO: Às 10h00min, 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, Luiz do Amaral de França Pereira, Leonardo Moretzsohn, Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Paulo Monteiro
Barbosa Filho e Samir Zraick.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 25 de julho
de 2012, às 09h00min, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
–
Rio de Janeiro, 25 de julho de 2012.
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