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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011

I.DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de dezembro de 2011, às 14h30min, 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 e do Sr. Thor Batista.
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:
(a) Aprovação da prestação de garantia para obrigações assumidas pela MPX Comercializadora de Energia Ltda., relativas
ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica nº CDSADC040/09; (b) Ratificação da prestação de garantia com
relação às obrigações assumidas pela UTE Parnaíba II Geração de Energia S.A., previstas no Contrato de Contragarantia
celebrado com o Itaú Seguros S.A.; (c) Ratificação da prestação de garantia com relação às obrigações assumidas pela Porto
do Pecém Geração de Energia S.A. previstas no Contrato de Prestação de Fiança nº 1795211 celebrado com o Banco ABC
Brasil S.A.; (d) Aprovação da celebração de contratos de financiamento a serem firmados entre o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”), o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Bradesco S.A., Banco
Santander (Brasil) S.A., a Caixa Econômica Federal e a UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. e a prestação de garantia,
pela Companhia, com relação às obrigações assumidas pela UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. nos referidos contratos;
(e) Aprovação da celebração de contrato de prestação de garantia para participação da Companhia, por meio de um
consórcio, no Leilão A-5/2011; e (f) Aprovação da prestação de garantia com relação às obrigações assumidas pela OGX
Maranhão Petróleo e Gás Ltda. no contrato preliminar de compra e venda de gás firmado com a UTE Parnaíba Geração de
Energia S.A.
ii) Orçamento para o ano de 2012; e

iii) Calendário 2012 de reuniões ordinárias do Conselho de Administração.
VI.DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia deliberou por unanimidade o que segue:
i)No âmbito da agenda de “Contratos e Transações”:
(a)Aprovar a prestação de garantia pela Companhia com relação às obrigações assumidas pela MPX Comercializadora de
Energia Ltda., no montante de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais), relativas ao Contrato de Compra e
Venda de Energia Elétrica nº CDSADC040/09, celebrado com a Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, nas condições
apresentadas nesta data ao Colegiado.
(b)Aprovar a ratificação da concessão de seguro de fiel cumprimento pela Companhia com relação às obrigações assumidas
pela UTE Parnaíba II Geração de Energia S.A., previstas no Contrato de Contragarantia celebrado com o Itaú Seguros S.A.,
no montante de R$ 55.552.750,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta
reais), conforme condições apresentadas nesta data ao Colegiado.
(c) Ratificar a prestação de garantia com relação às obrigações assumidas pela Porto do Pecém Geração de Energia S.A., no
montante de R$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), previstas no Contrato de Prestação de Fiança nº
1795211 celebrado com o Banco ABC Brasil S.A., conforme condições apresentadas nesta data ao Colegiado.
(d) Aprovar a celebração de contratos de financiamento a serem firmados entre o BNDES, o Banco Itaú BBA S.A., o
Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., a Caixa Econômica Federal e a UTE Parnaíba Geração de Energia
S.A., no montante de até R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), com a interveniência da Companhia, bem como
a prestação de garantia, pela Companhia, com relação às obrigações assumidas pela UTE Parnaíba Geração de Energia S.A.
nos referidos contratos, de acordo com os termos e condições apresentados ao Colegiado. Adicionalmente, autorizar a
diretoria da Companhia a outorgar procurações irrevogáveis e firmar quaisquer outros contratos e instrumentos
relacionados aos Contratos de Financiamento e autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as providências, assim
como assumir todas as obrigações, que forem necessárias para a efetivação da deliberação ora aprovada, incluindo a
contratação de cartas de créditos, estabelecimento de contas vinculadas, outorga de contra garantias e assinatura de todos e
quaisquer documentos necessários, negociando e estabelecendo os respectivos termos e condições.
(e)Aprovar a celebração de contrato de prestação de garantia para participação da Companhia, por meio de um consórcio,
no Leilão A-5/2011 para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração hidrelétrica.
(f) Aprovar a prestação de garantia pela Companhia com relação às obrigações assumidas pela OGX Maranhão Petróleo e
Gás Ltda. (“OGX Maranhão”) assumidas no contrato preliminar de compra e venda de gás firmado com a UTE Parnaíba
Geração de Energia S.A., na proporção da participação societária que a Companhia detém na OGX Maranhão.
ii)Aprovar o orçamento para o ano de 2012, conforme condições apresentadas nesta data ao Colegiado.
iii)Aprovar o calendário 2012 de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, conforme proposta apresentada.
Além das matérias deliberadas nos itens acima, o Conselho de Administração tomou conhecimento de outros assuntos de
interesse geral da Companhia e, em sessão executiva na qual participaram apenas os Conselheiros, discutiu o processo de

auto avaliação do Conselho de Administração.
VII.ENCERRAMENTO: Às 18h30min, 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: Christopher David Meyn, Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Luiz do
Amaral de França Pereira, Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Rodolpho Tourinho Neto,
e Samir Zraick.
- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 13 de
dezembro de 2011, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. –
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2011.
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