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ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA MPX
ENERGIA S.A. REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: 24 de abril de 2013, às 12:30 horas, na sede da MPX Energia S.A. (“Companhia”), localizada
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, 9º andar, Centro, CEP
20031-100.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 15 e 16 de abril de 2013, no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro (páginas 56 e 29, respectivamente) e no jornal “Diário Mercantil” (páginas 2 e 2, respectivamente), conforme
disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e na cláusula
XI da cártula das Notas Promissórias da Segunda Emissão (conforme abaixo definido). Foram também divulgados ao
mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009, bem como os demais documentos
necessários para deliberação dos Notistas (conforme abaixo definido) nesta Assembleia.

PRESENÇAS: Titulares de notas promissórias (“Notistas”) representando 100% (cem por cento) das notas promissórias
em circulação da 2ª (segunda) Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Companhia (“Segunda Emissão”), emitidas
pela Companhia em 14 de dezembro de 2012 (“Notas Promissórias”) com base na autorização da reunião do conselho de
administração da Companhia realizada em 10 de dezembro de 2012 (“AGE”), cuja ata foi registrada na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Diário
Mercantil”. A presente assembleia contou, ainda, com a presença da Companhia.

MESA: Sérgio Ibrain Figueira Salluh – Presidente; Julia Caulliraux Martinelli – Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da autorização para os fins e efeitos das Cláusulas XII, 12.1.(c) e XII, 12.1.(d) da
cártula das Notas Promissórias da Segunda Emissão, da operação por meio da qual, nos termos do Fato Relevante

divulgado pela Companhia em 28 de março de 2013:

(i) a E.ON SE (“E.ON”) adquirirá 24,5% (vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento) do capital social da
Companhia detidos pelo Sr. Eike Fuhrken Batista, na qual ambos celebrarão um acordo de acionistas que irá prever o
controle compartilhado da Companhia;

(ii) após a aquisição acima mencionada, terá início a captação de recursos, por meio de oferta pública primária registrada
junto à Comissão de Valores Mobiliários -CVM, no valor de, pelo menos, R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos
milhões de reais), com garantia firme de subscrição da totalidade do valor a um preço por ação de R$10,00 (dez reais), a
qual, se espera, será efetivada no segundo trimestre de 2013; e

(iii) uma vez concluída a oferta pública referida no item (ii) acima será submetida à aprovação dos acionistas a incorporação
pela Companhia, pelo valor patrimonial, da MPX E.ON Participações S.A., joint venture entre a Companhia e a E.ON.

DELIBERAÇÕES: Os Notistas presentes representando a totalidade das Notas Promissórias em circulação aprovaram,
por unanimidade e sem qualquer restrição ou oposição, a matéria constante da ordem do dia.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes
feito lavrar a presente ata na forma de sumário, autorizando-se sua publicação com omissão das assinaturas dos Notistas
presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Depois de lida e
achada conforme, a ata foi devidamente assinada pelos presentes. Presidente: Sérgio Ibrain Figueira Salluh; Secretária: Julia
Caulliraux Martinelli; e Companhia: MPX Energia S.A.

A presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral de titulares de notas promissórias da 2ª (segunda) emissão da MPX
Energia S.A., 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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Secretária da Mesa
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