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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2012

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 19 de setembro 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. (“Companhia”) e a
legislação aplicável.

III. PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente
ata, além de Diretores da Companhia.

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) Contratos e Transações; (ii) Alteração da Política de Aplicações Financeiras da
Companhia; e (iii) Revisão da Política de Delegação de Responsabilidade e Outorga de Procurações da Companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de
Administração presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) No âmbito dos contratos e transações:

(a) Aprovar a assinatura de mandato com o banco BTG Pactual para assessoria financeira da Companhia no que se refere à
participação nos leilões de energia A-3 e A-5 da Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como para eventual contratação
de financiamento ponte no montante de até R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme condições
apresentadas nesta data ao Colegiado.

(b) Aprovar a prestação de aval corporativo pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela UTE Parnaíba III
Geração de Energia S.A. no âmbito da contratação de fiança bancária, no montante de até R$20.000.000,00 (vinte milhões
de reais), na proporção de sua participação naquela companhia.

(c) Ratificar a celebração de contrato de mútuo entre a Companhia e sua controlada UTE Porto do Itaqui Geração de
Energia S.A., conforme condições apresentadas.

(ii) Aprovar a alteração da Política de Aplicações Financeiras da Companhia, nos termos apresentados nesta data ao
Colegiado.

(iii) Aprovar a revisão da “Política de Delegação de Responsabilidade e Outorga de Procurações” da Companhia, com seu
consequente desmembramento na (a) “Política de Alçadas para Aprovações Internas” e na (b) “Política de Representação
da Companhia e Outorga de Procurações”, conforme termos apresentados nesta data ao Colegiado.

Além das matérias deliberadas nos itens acima, o Conselho de Administração tomou conhecimento de assuntos de interesse
geral da Companhia, bem como ratificou as recomendações do Comitê de Auditoria.

VII. ENCERRAMENTO: Às 12h00min, 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, Aziz Ben Ammar, Christopher
David Meyn, Leonardo Moretzsohn de Andrade, Luiz do Amaral de França Pereira, Paulo Monteiro Barbosa Filho,

Ricardo Luiz de Souza Ramos, Rodolpho Tourinho Neto, Samir Zraick e Stein Dale.

- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 19 de
setembro de 2012, às 09h00min, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da
Companhia. –

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2012.

________________________________________
Wanda Brandão
Secretária

MPX S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

