Aprovação do Aumento de Capital
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2011.
I. HORA, DATA E LOCAL DA REUNIÃO: Às 14h30min do dia 24 de março de 2011, na sede social da MPX Energia
S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 66, 9° andar, Flamengo, CEP
22.210-903.
II. QUORUM:Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata.
III. CONVOCAÇÃO: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
IV. MESA:Verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Eike
Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para
secretariar a reunião.
V. ORDEM DO DIA:Deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2010; (ii) celebração do
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente com a KPMG Auditores Independentes; (iii)
convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas em 26 de abril de 2011; (iv) aprovação e
ratificação da prestação de garantia (aval) com relação às obrigações assumidas pela MPX Comercializadora de Energia
Ltda. (“MPX Comercializadora”) nas apólices de seguro garantia emitidas pela JMalucelli Seguradora S.A.; e (v) a
aprovação do aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 96.025,60 (noventa e seis mil, vinte e cinco reais e
sessenta centavos), dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 28.160 (vinte e oito mil, cento e
sessenta) novas ações ordinárias da Companhia, em decorrência do exercício das opções de subscrição de ações pelos
Conselheiros da Companhia.
VI. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia, após detida análise da matéria da Ordem do Dia,
deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:
(i) Apreciar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício
social de 2010, recomendar sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 26 de abril de
2011, bem como tomar conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em
31/12/2010;

(ii) Aprovar a celebração do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente com a KPMG
Auditores Independentes, o qual prorroga o referido Contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, pelo valor estimado de até
R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), conforme recomendado pelo Comitê de Auditoria;
(iii)Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas em 26 de abril de 2011,
para deliberar sobre as matérias a seguir relacionadas:
Matérias Ordinárias: a) Aprovação das contas dos administradores, das Demonstrações Financeiras, do Relatório da
Administração, bem como tomar conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo
em 31/12/2010; b) Destinação do lucro líquido do exercício e, considerando o resultado negativo do exercício, a não
distribuição de dividendos aos acionistas; c) Eleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia
para novo mandato de 1 ano; e d) Fixação da remuneração global anual dos Administradores;
Matérias Extraordinárias: e) Alteração do limite total das ações disponíveis para o Programa de Outorga de Opção de
Compra ou Subscrição de ações de emissão da Companhia aprovado em AGE realizada em 28.09.2010 para o limite
máximo de 2% do total de ações de emissão da Companhia; e f) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo
todas as alterações já aprovadas pelos órgãos deliberativos da Companhia.
(iv) Aprovar e ratificar a prestação de garantia (fiança) com relação às obrigações assumidas pela MPX Comercializadora
nas apólices de seguro garantia emitidas pela JMalucelli Seguradora S.A. em favor dos segurados CPFL Comercialização
Brasil S.A. e Álcool Química Canabrava S.A., no valor de R$ 1.954.763,51 e R$ 6.676.062,45, respectivamente; e (v)
Aprovar, com a abstenção dos Conselheiros os Srs. Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir
Zraick e Rodolpho Tourinho Neto, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 96.025,60 (noventa e seis
mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos), dentro do limite do capital autorizado, passando o mesmo de R$
2.046.212.921,22 (dois bilhões, quarenta e seis milhões, duzentos e doze mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e dois
centavos) para R$ 2.046.308.946,82 (dois bilhões, quarenta e seis milhões, trezentos e oito mil, novecentos e quarenta e
seis reais e oitenta e dois centavos), mediante a emissão de 28.160 (vinte e oito mil, cento e sessenta) novas ações
ordinárias, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 3,41 (três reais e quarenta e um centavos) por ação, decorrente
do exercício pelos Srs. Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick e Rodolpho Tourinho Neto
das opções de subscrição de ações outorgadas, na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de
novembro de 2007, os quais, neste ato subscrevem e integralizam a totalidade das ações ora emitidas, na proporção
de 7.040 (sete mil e quarenta) ações cada, conforme Boletins de Subscrição assinados nesta data e que ficam arquivados na
sede da Companhia. O preço de subscrição deverá ser pago de acordo com o aprovado na Assembléia Geral Extraordinária
da Companhia, realizada em 26 de novembro de 2007.
Nos termos do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76, não haverá direito de preferência no presente exercício de
opções de subscrição de ações. As ações provenientes do aumento de capital ora aprovado participarão em absoluta
igualdade de condições em todos os benefícios concedidos às ações ordinárias existentes, inclusive no que diz respeito ao
recebimento integral de dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.
VII. ENCERRAMENTO:Às 17h30min, 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 Secretária da Mesa.

VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Flavio Godinho, Eliezer Batista da Silva, Rodolpho
Tourinho Neto, Luiz do Amaral de França Pereira, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Paulo Manuel Mendes de Mendonça e
Samir Zraick.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 24 de
março de 2011, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. –

Rio de Janeiro, 24 de março de 2011.
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