MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2011.

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 horas do dia 06 de junho de 2011.
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: Lucia Regina Guimarães Motta Zalán

V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) aprovação da Proposta da Administração acerca da
emissão privada de debêntures conversíveis pela Companhia no valor total de até R$
1.369.351.872,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e um
mil e oitocentos e setenta e dois reais), nos termos dos artigos 52 et seq. e 170 et seq. da lei
6.404/76 (“Emissão”); (ii) aprovação da convocação de Assembléia Geral Extraordinária da
Companhia para deliberar sobre a Emissão; e (iii) reeleição dos membros do Comitê de
Auditoria 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 a Proposta da Administração, a ser apresentada em Assembléia Geral
Extraordinária da Companhia, que propõe a aprovação da Emissão, de acordo com as
características, termos e condições previstos na minuta da respectiva Escritura de Emissão de
Debêntures.

(ii) Aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no
dia 22 de junho de 2011 para deliberar sobre a Emissão.
(iii) Reeleger, consignada a abstenção dos Srs. Samir Zraick e Luiz do Amaral de França
Pereira, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano,
estendendo-se até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que se
seguir à Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2012, podendo ser
reeleitos, os Srs:
- SAMIR ZRAICK, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
1584618 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 149.615.207-72, ora eleito Presidente do
Comitê de Auditoria;
- LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade nº 02.849.359-1 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº
014.707.017-15; e
- RIVADAVIA CARSALADE GUSMÃO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº M 869.989 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 095.390.007-00.
Os Membros do Comitê de Auditoria, ora eleitos, são todos independentes em relação ao
acionista controlador da Companhia e aos demais membros de sua administração.
Aprovar a remuneração mensal e bruta, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada
membro do Comitê de Auditoria pelo exercício de suas funções, já compreendida na
remuneração global dos Administradores aprovada na Assembléia Geral Ordinária da
Companhia realizada em 26/04/2011;
(iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a
efetivação das deliberações acima aprovadas, incluindo a assinatura de todos e quaisquer
documentos necessários, sendo ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria.
Além das matérias deliberadas nos itens acima, o Conselho de Administração tomou
conhecimento e discutiu assuntos de interesse geral da Companhia.
VII. ENCERRAMENTO: Às 16h00min, 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, Eliezer Batista da
Silva, Rodolfo Tourinho Neto, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Paulo Monteiro
Barbosa Filho e Paulo Manuel Mendes de Mendonça.
- A presente cópia é fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia
S.A., realizada em 06 de junho de 2011, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do
Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2011.

_______________________________________________
Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
Secretária

