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EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da MPX Energia S.A., em reunião levada a efeito em 24 de junho de 2008, sob a presidência
do Presidente do Conselho, Eike Fuhrken Batista, e com a presença dos Conselheiros Eliezer Batista da Silva, Marcelo
Adler Cheniaux, Luiz Rodolfo Landim Machado, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho
Neto e Raphael de Almeida Magalhães, deliberou, dentre outros, sobre os assuntos a seguir, transcritos na íntegra: (a)
Aprovar o orçamento da MPX Colômbia S.A. apresentado pela Diretoria da Companhia. (b) Ratificar a prestação de
garantias (aval) pela Companhia com relação às obrigações da Diferencial constantes do contrato de mútuo para repasse de
empréstimo externo celebrado entre a Diferencial e o Banco Itaú S.A. em 28 de março de 2008 em montante de US$
70.000.000,00 (setenta milhões de dólares Norte-Americanos). (c) Ratificar a prestação de garantia (aval) pela Companhia
em benefício da Diferencial, constante do instrumento particular de constituição de garantia por prestação de fiança,
celebrado entre a Diferencial e o Banco Santander S.A. em 17 de abril de 2008, através do qual foi emitida a fiança bancária
requerida pela ANEEL no valor de R$ 141.300.000,00 (cento e quarenta e um milhões e trezentos mil reais), de modo a
garantir as obrigações da Diferencial assumidas na outorga de autorização para implantação, instalação e operação da Usina
Termelétrica UTE Termomaranhão. (d) Aprovar a concessão de fiança pela Companhia às obrigações da Diferencial,
constantes do contrato para emissão de apólice e endosso de seguro garantia, celebrado em 16 de junho de 2008 entre J.
Malucelli Seguradora S/A e a Diferencial, no qual a Companhia consta como fiadora. (e) Aprovar a contratação de
operações de hedge e derivativos junto ao HSBC Bank S.A. – Banco Múltiplo para a proteção contra possíveis flutuações
cambiais e de juros internacionais (LIBOR) relativas ao projeto UTE Açu.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia.
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