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 08 DE DEZEMBRO DE 2009

I.

HORA, DATA E LOCAL DA REUNIAO: Às 14:30 horas do dia 08 de dezembro de 2009,

na sede social da MPX Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 66, 9° andar.

II.

QUORUM: 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 a legislação aplicável.

IV.

MESA:

V.

Presidente:

Eike Fuhrken Batista

Secretária:

Lucia Regina Guimarães Motta Zalán

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) celebração do contrato de financiamento entre a

UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. (“UTE Porto do Itaqui”) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), com a interveniência da Companhia, no valor
de R$ 797.648.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil
reais) e de seus anexos (“Contrato de Financiamento do BNDES”); (ii) celebração do contrato
de financiamento entre a UTE Porto do Itaqui e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”),
com a interveniência da Companhia, no valor de R$ 202.754.803,08 (duzentos e dois milhões,
setecentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e três reais e oito centavos) (“Contrato de
Financiamento do BNB”); (iii) celebração de contrato de repasse de financiamento do BNDES
entre a UTE Porto do Itaqui, o Banco Votorantim S.A. (“Votorantim”) e o Banco Bradesco S.A.
(“Bradesco”), com a interveniência da Companhia, no valor principal total de R$ 241.822.000,00
(duzentos e quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e dois mil reais) (“Contrato de Repasse
de Financiamento do Votorantim e Bradesco” e, em conjunto com o Contrato de Financiamento
do BNDES e o Contrato de Financiamento do BNB, os “Contratos de Financiamento”);
(iv) outorga de garantias reais e/ou fidejussórias para assegurar o cumprimento das obrigações
da UTE Porto do Itaqui, nos termos dos Contratos de Financiamento, constituindo garantias
sobre seus ativos, bens e direitos, incluindo, sem qualquer limitação, o penhor das ações de
emissão de UTE Porto do Itaqui de sua titularidade, a cessão fiduciária de certos direitos e
créditos de sua titularidade e a fiança corporativa; (v) outorga de procurações irrevogáveis,

pelo prazo e nos termos dos Contratos de Financiamento; (vi) autorização à Diretoria para
firmar todos e quaisquer contratos e instrumentos e assumir quaisquer obrigações no contexto
dos referidos Contratos de Financiamento, negociando os respectivos termos e condições; (vii)
ratificação da prestação de garantias (aval) pela Companhia com relação às obrigações da UTE
Porto do Itaqui constantes do 2º e 3º Aditivo ao Contrato de Mútuo para repasse de
empréstimo externo celebrados

entre a UTE Porto do Itaqui e o Banco Itaú BBA S.A.,

respectivamente, em 20 de fevereiro de 2008 e 13 de julho de 2009,

no valor de US$

70,000,000.00 (setenta milhões de dólares Norte-Americanos); (viii) ratificação da concessão
de garantia (fiança) com relação às obrigações da MPX Comercializadora de Combustíveis Ltda.
junto ao Banco Morgan Stanley S.A. relativas ao Contrato Global de Derivativos celebrado em
05 de junho de 2009; (ix) ratificação da celebração do contrato de locação de uma área de 330
(trezentos e trinta) hectares, localizada na retro-área do Porto do Açu, objeto da matrícula 5614
do Cartório do 1º Ofício do município de São João da Barra, entre LLX Açu Operações
Portuárias S.A., figurando como locadora, e a UTE Porto do Açu Energia S.A. e a Companhia
figurando como locatárias (“Contrato de Locação de Imóvel”); (x) ratificação da aprovação da
Política de Assunção de Obrigações, Outorga de Procurações e de Delegação de Autoridade
para a Companhia e suas empresas coligadas; (xi) aprovação do Calendário de Reuniões do
Conselho de Administração para o Ano de 2010; (xii) Aprovação do Regimento Interno do
Conselho de Administração da Companhia; e (xiii) aprovação da adesão da Companhia ao
Instituto EBX.

VI.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia, após detida análise da

matéria da Ordem do Dia, deliberou, por unanimidade:

(i)

Aprovar a assinatura do Contrato de Financiamento do BNDES, com a interveniência da

Companhia, no valor de R$ 797.648.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões, seiscentos e
quarenta e oito mil reais), dividido em quatro subcréditos: (A) R$ 690.106.000,00 (seiscentos e
noventa milhões, cento e seis mil reais); (B) R$ 20.589.000,00 (vinte milhões, quinhentos e
oitenta e nove mil reais); (C) R$ 73.305.000,00 (setenta e três milhões, trezentos e cinco mil
reais); e (D) R$ 13.648.000,00 (treze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil reais). Os
subcréditos “A”, “B” e “C” deverão ser pagos ao BNDES em 168 (cento e sessenta e oito)
prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida,
dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira
prestação em 15 de julho de 2012 e a última prestação em 15 de junho de 2026. O Subcrédito
“D” deverá ser pago ao BNDES em 72 (setenta e duas) prestações mensais e sucessivas, cada
uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de
amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira prestação em 15 de julho de 2012 e a
última prestação em 15 de junho de 2018. Sobre os Subcréditos “A”, “B” e “C” incidirão juros
de 2,78% ao ano (a título de remuneração), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Sobre o subcrédito “D” incidirão juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP;
(ii)

Aprovar a assinatura do Contrato de Financiamento do BNB;

(iii)

Aprovar a assinatura do Contrato Repasse de Financiamento do Votorantim e Bradesco;

(iv)

Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) outorgar garantias reais e/ou fidejussórias para

assegurar o cumprimento das obrigações da UTE Porto do Itaqui, nos termos dos Contratos de
Financiamento, constituindo garantias sobre seus ativos, bens e direitos, incluindo, sem
qualquer limitação, o penhor das ações de emissão de UTE Porto do Itaqui de sua titularidade,
a cessão fiduciária de certos direitos e créditos de sua titularidade e a fiança corporativa com
expressa renúncia de benefícios, incluindo os dos artigos 333, parágrafo único, 366, 827, 835,
837 (exceto as extintivas da obrigação que competem ao devedor) e 838 do Código Civil; (ii)
outorgar procurações irrevogáveis, pelo prazo e nos termos dos Contratos de Financiamento,
para nomear um ou mais procuradores, inclusive os próprios credores e agentes de garantia,
para representar a Companhia na execução de quaisquer garantias por ela outorgadas,
inclusive alienar bens e direitos, alocar o produto da venda para liquidação das referidas
obrigações da UTE Porto do Itaqui e outorgar as respectivas quitações; e (iii) firmar quaisquer
outros contratos e instrumentos, relacionados aos Contratos de Financiamento, incluindo, mas
não se limitando, ao Contrato de Penhor de Ações da UTE Porto do Itaqui, Contrato de
Administração de Contas e Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos;

(v)

Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências, assim como assumir

todas as obrigações, que forem necessárias para a efetivação das deliberações acima
aprovadas, incluindo a contratação de cartas de créditos, estabelecimento de contas vinculadas,
outorga de contra garantias e assinatura de todos e quaisquer documentos necessários,
negociando e estabelecendo os respectivos termos e condições;

(vi)

Ratificar a prestação de garantia (aval) pela Companhia com relação às obrigações da sua

controlada UTE Porto do Itaqui, constantes do 2º e 3º Aditivo ao Contrato de Mútuo para
repasse de empréstimo externo celebrados com o Banco Itaú BBA S.A., em 20 de fevereiro de
2009 e 13 de julho de 2009, respectivamente, no valor de US$ 70,000,000.00 (setenta milhões
de dólares Norte-Americanos);

(vii) Ratificar a concessão de garantia (fiança) com relação às obrigações da MPX
Comercializadora de Combustíveis Ltda., junto ao Banco Morgan Stanley S.A. relativas ao
Contrato Global de Derivativos celebrado em 05 de junho de 2009;

(viii) Aprovar, com a abstenção dos Conselheiros Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva,
Flavio Godinho, Luiz Rodolfo Landim Machado, Paulo Carvalho de Gouvêa e Raphael de Almeida
Magalhães, a celebração de Contrato de Locação Comercial entre a LLX Açu Operações
Portuárias S.A., na qualidade de locadora, UTE Porto do Açu Energia S.A. e a Companhia, na
qualidade de locatárias, tendo como objeto a locação de área de 330 hectares localizada na
retro-área do Porto do Açu, na qual a Companhia instalará a UTE Açu, suas linhas de

transmissão, respectivas subestações e área para armazenagem de carvão mineral, conforme
termos e condições apresentados pela Diretoria da Companhia;

(ix)

Ratificar a aprovação da Política de Assunção de Obrigações, Outorga de Procurações e

de Delegação de Autoridade para a Companhia e suas empresas subsidiárias, cuja cópia
devidamente rubricada fica arquivada na sede da Companhia;

(x)

Aprovar o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o Ano de 2010,

bem como fixar a data para a realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia para 27
de abril de 2010;

(xi)

Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, em

consonância com o disposto no Estatuto Social da Companhia e em alinhamento com as
melhores práticas de Governança Corporativa; e

(xii) Aprovar a adesão da Companhia ao Instituto EBX, cujo objetivo é promover, com projetos
próprios ou em parceria com outras instituições, ações de investimento social nas áreas de
educação, meio-ambiente, desenvolvimento sustentável, patrimônio histórico cultural, saúde,
geração de trabalho e renda e empreendedorismo social no Brasil.

V.

ENCERRAMENTO: Às 18:00 horas, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a

presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata que fora lida e assinada pela
totalidade dos presentes, pelo Presidente e Secretária da Mesa.

VII.

CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Flavio Godinho, Paulo Carvalho de

Gouvêa, Eliezer Batista da Silva, Rodolfo Tourinho Neto, Luiz Rodolfo Landim Machado, Luiz do
Amaral de França Pereira, Samir Zraick e Raphael Hermeto de Almeida Magalhães.

- A presente cópia é fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A.,
realizada em 08 de dezembro de 2009, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do
Conselho de Administração da Companhia. –

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2009.

______________________________
Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
Secretária

