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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2012

I - Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2012, com início às 15h, na sede social da MPX ENERGIA
S.A. (“MPX” ou “Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, Centro.
II - Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 14, Parágrafo 2º do Estatuto Social da
Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
III - Mesa: Sr. Eike Fuhrken Batista - Presidente; Sra. Wanda Brandão - Secretária.
IV - Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de cisão parcial da Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação de
Cisão Parcial da Companhia (“Protocolo”), com a consequente versão da parcela cindida para a CCX Carvão da Colômbia
S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº
14 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.950.674/0001-04 (“CCX”).
V - Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia discutiram as condições da proposta de
cisão parcial da Companhia e a consequente incorporação da parcela cindida pela CCX, tendo concordado que tal cisão
parcial seja proposta para deliberação dos acionistas e debenturistas da Companhia sob a condição suspensiva de que seja
realizada a efetiva subscrição e integralização, pela E.ON AG ou qualquer de suas subsidiárias (“E.ON”), das ações a serem
emitidas pela Companhia, a cuja subscrição a E.ON fizer jus, em decorrência da cessão do direito de preferência do Sr. Eike
Fuhrken Batista à E.ON, no contexto do aumento de capital da Companhia no valor total de R$ 1.000.000.063,00 (um
bilhão e sessenta e três reais), a ser deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Investment
Agreement (Acordo de Investimento) celebrado entre a Companhia, a E.ON e sua subsidiária DD BRAZIL HOLDINGS
S.À R.L e o acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, em 17 de abril de 2012, conforme divulgado nos
Fatos Relevantes da Companhia de 11 de janeiro e 18 de abril de 2012. Dessa forma, caso a E.ON não subscreva e
integralize, na data da deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia acerca de tal aumento de capital, as
ações a que fizer jus em decorrência da cessão de direito de preferência acima mencionada, a cisão parcial da Companhia,
não produzirá qualquer efeito, em virtude da não implementação da condição suspensiva (“Condição”). Os membros do
Conselho de Administração, após exame e discussão (a) da Condição para a eficácia da operação de cisão parcial; (b) do
Protocolo, com a versão da parcela cindida para a CCX (“Cisão Parcial”); e (c) do Laudo de Avaliação do acervo líquido da

Companhia que será vertido à CCX, elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 35, 12° andar, inscrita no CNPJ/MF sob n°
08.681.365/0001-30, no CRC/RJ 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), e, tendo em vista os benefícios que advirão da
Cisão Parcial, decidiram por unanimidade de votos e sem ressalvas:
(i)Aprovar o Protocolo que será celebrado entre os administradores da MPX e da CCX nesta data, o qual fica arquivado na
sede social da Companhia;
(ii)Ratificar a nomeação da Empresa Avaliadora para realizar a avaliação da parcela cindida do acervo líquido da MPX a ser
objeto da cisão parcial e para a elaboração do Laudo de Avaliação;
(iii)Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, bem como os valores nele indicados, em especial
no que se refere ao valor da parcela cindida do acervo líquido da MPX a ser incorporada pela CCX;
(iv)Aprovar a Cisão Parcial da Companhia nos termos do Protocolo, com as consequentes versão da parcela cindida para a
CCX e redução do capital social da Companhia em R$ 741.649.067,11(setecentos e quarenta e um milhões, seiscentos e
quarenta e nove mil, sessenta e sete reais e onze centavos), sem o cancelamento de ações; e
(v)Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e da Assembleia Geral de Debenturistas para
apresentar aos acionistas e debenturistas da Companhia a referida proposta condicionada de Cisão Parcial e deliberar sobre
as matérias constantes dos itens (i) a (iv) acima, conforme aplicável.
VI - 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.
VII – Conselheiros Presentes: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Christopher David Meyn, Flavio
Godinho, Luiz do Amaral de França Pereira, Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Ricardo
Luiz de Souza Ramos, Rodolpho Tourinho Neto e Samir Zraick.
A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 20 de abril de
2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2012.
__________________________
Wanda Brandão
Secretária
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