Desdobramento das ações ordinárias Inclusao da data de publicacao
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Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2009.
I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 17 de julho de 2009, às 14:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, nº 66, 7º andar, Flamengo, CEP 22.210-903.
II. CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias
25, 26 e 29 de junho de 2009, nas páginas 7, 16 e 5, e no Valor Econômico, nos dias 25, 26 e 29 de junho de 2009, nas
páginas A11, B5 e A7, conforme disposto no art. 124, inciso II da Lei nº 6.404/76.
III. PRESENÇAS: Acionistas signatários do livro de Presença de Acionistas e indicados ao final da ata, representando a
maioria necessária do capital social da MPX Energia S.A. (“Companhia”) para preencher o quorum legal de instalação e
deliberação da matéria ora proposta.
IV. MESA:Nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia e ainda do Artigo 128 da Lei n.º 6.404/76, os
acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem reservas, o Sr. Bruno de Rossi Chevalier para exercer a função de
Presidente da Assembléia, que convidou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para exercer a função de Secretária da
Assembléia.
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, pelo qual
cada ação existente passará a ser representada por 20 (vinte) ações; e (ii) a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia.
VI. DELIBERAÇÕES: Decidiram os acionistas, por maioria absoluta e sem ressalvas: (i) Aprovar, sem ressalvas, o
desdobramento das ações ordinárias escriturais sem valor nominal de emissão da Companhia, passando cada 1 (uma) ação
ordinária existente da Companhia a corresponder a 20 (vinte) ações ordinárias, igualmente de emissão da Companhia. (ii)
Farão jus ao recebimento das ações desdobradas àqueles que forem acionistas da Companhia com base na sua composição
acionária de 17 de julho de 2009, sendo certo que tais ações deverão ser creditadas em favor destes em 23 de julho de 2009.
(iii) As ações recebidas em virtude do desdobramento ora aprovado participarão em igualdade de condições em todos os
direitos e benefícios que vierem a ser concedidos/distribuídos pela Companhia, inclusive na distribuição de dividendos e
eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia. (iv) Alterar o “caput” do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia,
que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de

R$2.046.100.281,22 (dois bilhões, quarenta e seis milhões, cem mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos),
representado por 136.657.480 (cento e trinta e seis milhões, seiscentas e cinqüenta e sete mil, quatrocentas e oitenta) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” (v) Em virtude da deliberação aprovada no item (i) acima, será
levada a efeito a alteração do ratio dos GDRs emitidos pela Companhia de modo que 1 (um) GDR passe a corresponder a
1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 18 de junho de 2009. (vi) O acionista Gilberto Souza Esmeraldo externou seus cumprimentos à
Administração da Companhia pela iniciativa de desdobramento ora aprovada.
VII. ENCERRAMENTO: Às 14:30 horas, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembléia, tendo-se antes
feito lavrar a presente ata de forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro da Lei nº 6.404/76,
autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas. Depois de lida e achada conforme,
foi devidamente assinada pelos presentes.
VIII. ACIONISTAS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista (p.p. Flavio Godinho e André Martins); Norges Bank; FI
Votorantim IBR-X em Ações; FI Votorantim em Ações; CAAM Funds; John Hancock Funds II: Emerging Markets Value
Fund; John Hancock Trust Merging Markets Value Trust; Rare Series Emerging Markets Fund; State of California Public
Employees Ret System; State Street Emerging Markets; Vanguard FTSE All-World Ex-Us Small-Cap Index Funds;
Gustavo Maes Neto; High Yield Clube de Investimento; Credit Agricole Asset Management; Gilberto Souza Esmeraldo. Apresente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da MPX Energia S.A., realizada em 17 de julho de 2009,
lavrada no livro próprio. - Rio de Janeiro, 17 de julho de 2009.
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