Ata da Assembleia Geral de Debenturistas
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.300.284.028

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA FLUTUANTE
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2013, com início às 11:00 horas, na sede social da MPX
ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “MPX”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, Centro, CEP 20031-100.

Convocação: Convocação realizada mediante edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2013, e no Jornal Diário Mercantil nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2013.

Presenças: Debenturistas representando 68,64% das debêntures em circulação, emitidas pela Companhia com base no
“Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, com Garantia
Flutuante da MPX Energia S.A.” (“Escritura de Emissão das Debêntures”). A presente assembleia contou ainda com a
presença da PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., sociedade limitada, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº
67.030.395/0001-46, na qualidade de agente fiduciário, e dos membros da administração da Companhia.

Mesa: Sr. Bruno de Rossi Chevalier - Presidente; Sr. Sérgio Salluh - Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar, para os fins e efeitos da Cláusula 25.1(l) da respectiva Escritura de Emissão das Debêntures,
sobre a operação por meio da qual a E.ON SE (ou qualquer de suas subsidiárias) irá adquirir 24,5% (vinte e quatro inteiros
e cinco décimos por cento) do capital social da Companhia detidos pelo Sr. Eike Fuhrken Batista e ambos celebrarão um
acordo de acionistas que irá prever o controle compartilhado da Companhia.

Deliberação: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por mais de 2/3 (dois terços) das
debêntures em circulação e sem ressalvas, os debenturistas presentes deliberaram anuir com a operação por meio da qual a
E.ON SE (ou qualquer de suas subsidiárias) irá adquirir 24,5% (vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento) do
capital social da Companhia detidos pelo Sr. Eike Fuhrken Batista e ambos celebrarão um acordo de acionistas que irá
prever o controle compartilhado da Companhia, nos termos do Fato Relevante da Companhia de 28 de março de 2013.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão Privada de Debêntures
Conversíveis em Ações, em Série Única, com Garantia Flutuante, realizada em 24 de abril de 2013, assinada por todos e
arquivada na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2013.
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Secretário
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