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CNPJ 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 12 de dezembro de 2007

Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2007, às 18:00 horas, na sede
social da MPX Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”), situada na Praia do Flamengo nº.
154, 10º andar (parte), Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Convocação e presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista, Secretário: Sr. Marcelo Adler Cheniaux.

Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, objeto do aumento de capital
autorizado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 21 de novembro de
2007 ("Ações Ordinárias"); (ii) a aprovação da quantidade das Ações Ordinárias no âmbito
da distribuição pública primária, a ser realizada no Brasil (“Oferta Brasileira”), incluindo
esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior (“Oferta Internacional” e, em
conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta”); (iii) a aprovação do aumento do capital social
da Companhia; (iv) a forma de subscrição e integralização das Ações Ordinárias; (v) o
procedimento a ser adotado na oferta pública a ser realizada, bem como o tratamento que
será dado aos interessados em subscrever ou adquirir as Ações Ordinárias objeto da
Oferta Brasileira e da Oferta Internacional; (vi) a exclusão do direito de preferência dos

atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações Ordinárias; (vii) a aprovação do
Prospecto Definitivo relativo à Oferta Brasileira e do Offering Circular relativo à Oferta
Internacional; (viii) a autorização para a Diretoria praticar todos e quaisquer atos
necessários à consecução da Oferta.
Deliberações: após a análise das matérias da pauta, foram tomadas, por unanimidade,
as seguintes deliberações: (i) fixou-se o preço de emissão das Ações Ordinárias em
R$1.006,63 (hum mil e seis reais e sessenta e três centavos) por Ação Ordinária. O preço
de emissão das Ações Ordinárias foi fixado após a conclusão do procedimento de

Bookbuilding (conforme definido abaixo) realizado pelo Banco UBS Pactual S.A.
(“Coordenador Líder”), pelo Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch”),
pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), e pelo Banco Santander S.A. (“Santander” e,
conjuntamente com o Coordenador Líder, a Merrill Lynch e o Itaú BBA, os
“Coordenadores”), no âmbito da Oferta, em consonância com o disposto no artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e posteriores
alterações ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo como parâmetro as indicações de
interesse, em função da qualidade da demanda (por volume e preço), coletadas junto a
investidores institucionais qualificados. Foi considerada, para a definição do preço de
emissão das Ações Ordinárias, a indicação do interesse de investidores institucionais
qualificados para a subscrição e aquisição das Ações Ordinárias de emissão da Companhia
ao longo do procedimento de Bookbuilding. Nos termos do artigo 170, parágrafo 7º da Lei
das Sociedades por Ações, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, que a
escolha do critério de preço de mercado das Ações Ordinárias de emissão da Companhia
para a determinação do preço das Ações Ordinárias a serem emitidas é devidamente
justificada, tendo em vista que as Ações Ordinárias serão colocadas por meio de uma
oferta pública primária, em que o valor de mercado das Ações Ordinárias a serem emitidas
é aferido com a realização do procedimento de coleta de intenções de investimento
(“Bookbuilding”), o qual reflete o valor pelo qual os investidores apresentam suas
intenções de subscrição das Ações Ordinárias no contexto da Oferta, sendo, portanto, o
critério mais apropriado para determinar o preço justo das Ações Ordinárias a serem
emitidas pela Companhia; (ii) aprovou-se a emissão e distribuição pública primária de
1.903.743 (um milhão, novecentas e três mil, setecentas e quarenta e três) Ações
Ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Distribuição Primária” ou “Oferta”); (iii)
aprovou-se o aumento do capital social da Companhia, que passará de R$ 10.580.042,70
(dez milhões, quinhentos e oitenta mil, quarenta e dois reais e setenta centavos) para
R$1.926.944.858,79 (hum bilhão, novecentos e vinte e seis milhões, novecentos e

quarenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e nove centavos), um
aumento, portanto, no montante de R$1.916.364.816,09 (hum bilhão, novecentos e
dezesseis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove
centavos), mediante a emissão para subscrição pública de 1.903.743 (um milhão,
novecentas e três mil, setecentas e quarenta e três) Ações Ordinárias, com exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na sua subscrição, em
conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e
nos termos do Estatuto Social da Companhia; (iv) aprovou-se a forma de integralização
das Ações Ordinárias que deverá ser feita à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente do País; (v) aprovou-se que a Oferta será realizada mediante a distribuição
pública de Ações Ordinárias no Brasil, a ser coordenada pelo Banco UBS Pactual S.A., pelo
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., pelo Banco Itaú BBA S.A., e pelo Banco
Santander S.A., em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003 (“Instrução CVM nº 400”), em mercado de balcão não organizado, para
investidores qualificados brasileiros, conforme definido no artigo 109 da Instrução CVM
409, sob o procedimento descrito no Aviso ao Mercado publicado em 28 de novembro de
2007, nos termos do disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM 400”), incluindo
esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior, a serem adquiridas por investidores
institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América,
definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities Act, e por
investidores nos demais países (exceto Estados Unidos da América e Brasil), com base no
Regulamento S do Securities Act, e de acordo com a legislação aplicável no país de cada
investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
da Resolução n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações posteriores, do Conselho
Monetário Nacional, e da Instrução da CVM n.º 325, de 27 de janeiro de 2000 e alterações
posteriores, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo direto da Lei nº
4.131, de 27 de setembro de 1962, conforme alterada, esforços esses que serão
realizados pelo UBS Securities LLC, Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated,
Itaú Securities, Inc. e Santander Investment Securities, Inc. Não será realizado qualquer
registro na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, nem em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país,
exceto no Brasil, junto à CVM. No âmbito da Oferta, foi concedido aos investidores não
institucionais, o prazo de 04 dias úteis, entre o dia 05 de dezembro de 2007, inclusive, e o
dia 10 de dezembro de 2007, inclusive (“Período de Reserva”), nos termos do Aviso ao
Mercado acima referido, para a realização dos pedidos de reserva de subscrição das Ações
Ordinárias, nas condições descritas no referido Aviso ao Mercado, sendo que as Ações

Ordinárias de emissão da Companhia que não tiverem sido objeto de pedidos de reserva
de subscrição durante o Período de Reserva serão destinadas à colocação pública a
investidores institucionais, pelas instituições financeiras coordenadoras da Oferta; (vi)
aprovou-se a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Ações Ordinárias, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I
da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do Estatuto Social da Companhia; (vii)
aprovou-se o Prospecto Definitivo a ser utilizado no Brasil e o Offering Circular a ser
utilizado no exterior; (viii) autorizou-se a Diretoria da Companhia a praticar todos os
demais atos necessários à consecução da Oferta, bem como a assinatura de todos e
quaisquer contratos e documentos necessários à sua realização, incluindo, mas não se
limitando, ao Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da MPX Energia S.A., o Instrumento Particular de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preços de Ações Ordinárias de Emissão da MPX Energia S.A.,
o Contrato de Prestação de Serviços da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia –
CBLC, e o Placement Facilitation and Purchase Agreement.
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.
Presenças: Mesa: Eike Fuhrken Batista – Presidente; Marcelo Adler Cheniaux –
Secretário. Membros do Conselho de Administração: : Eike Fuhrken Batista, Flávio
Godinho, Marcelo Adler Cheniaux, Luiz Rodolfo Landim Machado, Eliezer Batista da Silva,
Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho Neto e Rafael de
Almeida Magalhães.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2007
________________________________
Marcelo Adler Cheniaux
Secretário

