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MPX ENERGIA S.A.
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(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2009.
I. LOCAL, HORA E DATA: Na sede social da MPX Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, CEP 22.210-903, às 14:00 horas do dia 15 de dezembro de 2009.
II. PRESENÇAS: 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 pela legislação aplicável.
IV. MESA: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista: Secretária: Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
V. ORDEM DO DIA:Deliberar sobre a aprovação do aumento de capital da Companhia, no valor de R$ 112.640,00
(cento e doze mil e seiscentos e quarenta reais), dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 35.200
(trinta e cinco mil e duzentas) 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, o seguinte: (i) Aprovar o aumento de capital da Companhia, no valor de R$ 112.640,00 (cento
e doze mil e seiscentos e quarenta reais), dentro do limite do capital autorizado, passando o mesmo de R$
2.046.100.281,22 (dois bilhões, quarenta e seis milhões, cem mil e duzentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos)
para 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), mediante a emissão de 35.200 (trinta e cinco mil e duzentas) novas ações ordinárias, sem valor nominal,
ao preço de emissão de R$3,20 (três reais e vinte centavos) por ação. O presente aumento de capital decorre do exercício
das opções de subscrição de ações outorgadas, na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de
novembro de 2007, aos Srs. Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho
Neto e Raphael Hermeto de Almeida Magalhães, 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 16:00 horas, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida aprovada e assinada
pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e Secretária da Mesa.
VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Flavio Godinho, Paulo Carvalho de Gouvêa, Eliezer
Batista da Silva, Rodolpho Tourinho Neto, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Luiz Rodolfo Landim
Machado e Raphael Hermeto de Almeida Magalhães. - A presente cópia é fiel da Ata da Reunião do Conselho de
Administração da MPX Energia S.A., realizada em 15 de dezembro de 2009, lavrada no livro próprio e assinada pelos
membros do Conselho de Administração da Companhia. - Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009.
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