Ata da Assembleia Geral Extraordinária

MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2012
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de agosto de 2012, às 10h30min, na sede social da MPX ENERGIA S.A.
(“Companhia” ou “MPX”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi,
nº 14, Centro.
II. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de Convocação publicados nos dias 31/07/2012, 01/08/2012 e
02/08/2012 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, (páginas 08, 14 e 05, respectivamente), e no Diário Mercantil,
(páginas 03, 09 e 02, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos
pela Instrução CVM 481/2009, bem como os demais documentos necessários para a tomada de deliberações pelos
acionistas nesta Assembleia Geral Extraordinária.
III. PRESENÇAS: Presentes acionistas da Companhia representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social da
Companhia com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
Presente também o Sr. Bruno Chevalier, Diretor da Companhia.
IV. MESA: Nos termos do artigo 26, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das
Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Bruno Chevalier para
exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Wanda Brandão para exercer a função de Secretária.
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Desdobramento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 3 (três)
ações ordinárias em substituição a cada 1 (uma) ação ordinária existente da Companhia, bem como desdobramento dos
GDRs de emissão da Companhia na proporção de 3 (três) para 1 (um), de modo que 1 (um) GDR continue a corresponder
a 1 (uma) ação ordinária de emissão da MPX, não ocorrendo portanto nenhuma alteração no programa de GDRs da
Companhia, e o consequente ajuste proporcional do capital autorizado constante no Artigo 6º do Estatuto Social da MPX;
(ii) Alteração e posterior consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a atualização de seu novo
capital social, visando, inclusive, sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA no que se refere
ao atual Regulamento de Arbitragem; e (iii) Eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da
Companhia.
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