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Acordos Definitivos entre o Acionista Controlador e a E.ON e
Capitalização da MPX
Rio de Janeiro, 28 de março de 2013 – MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”)
(Bovespa: MPXE3, GDR I: MPXEY), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações), e na Instrução CVM nº 358/02,
informa que em 27 de março de 2013 seu acionista controlador, Sr. Eike Fuhrken Batista
(“EB”) e a E.ON SE (“E.ON”) celebraram um Acordo de Investimento por meio do qual serão
realizados os seguintes eventos (em conjunto, a “Operação”):
(a) E.ON adquirirá ações de emissão da Companhia detidas por EB representativas de
aproximadamente 24,5% do capital social da MPX.
(b) na data de aquisição das ações da MPX, E.ON e EB celebrarão um acordo de
acionistas, que regulará o exercício dos direitos de voto e restrições às
transferências de ações detidas por eles.
(c) 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$ 1,2 bilhão, com garantia firme da totalidade do valor a
R$10,00 por ação, a qual, se espera, será efetivada no segundo trimestre de 2013; e
(d) uma vez concluída a oferta pública 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 (“JV”).
I.

Aumento da Participação da E.ON no capital social da MPX

Observada a verificação das condições precedentes previstas no Acordo de Investimento,
dentre as quais a obtenção de aprovações societárias e governamentais necessárias para a
conclusão da Operação, a E.ON adquirirá 141.544.637 ações da MPX, representativas, no
total, de participação equivalente a 24,5% do capital social total da Companhia, de forma
que a E.ON passará a deter 36,2% do capital social da Companhia (“Aquisição”).
O preço base da Aquisição é de R$ 10,00 por ação, podendo ser ajustado para até R$ 11,00,
conforme o valor por ação que vier a ser apurado em dois momentos: (i) na liquidação da

oferta pública descrita no item II abaixo e (ii) no período de 180 dias após a conclusão de
referida oferta pública.
Com a efetivação da Aquisição, a E.ON e EB irão celebrar um acordo de acionistas para
regular o exercício dos seus direitos de voto e restrições às transferências de ações por eles
detidas.
II.

Aumento de Capital da MPX

Após a conclusão da Aquisição, o Conselho de Administração da MPX deliberará sobre a
efetivação de uma oferta pública primária a ser registrada na CVM (“Oferta Pública”), para
a captação de recursos, resultando em um aumento do capital social da Companhia no
valor de, pelo menos, R$ 1.200.000.000,00 (“Aumento de Capital”). O preço por ação no
âmbito do Aumento de Capital será determinado com base em procedimento de
bookbuilding, sujeito, entretanto, a um compromisso firme de subscrição da totalidade do
Aumento de Capital a um preço por ação de R$10,00.
O Aumento de Capital estabelecerá um perído de prioridade para que os acionistas da
Companhia manifestem sua intenção de participar da oferta pública. Conforme os termos
do Acordo de Investimentos, e independentemente do preço a ser fixado por meio do
procedimento de bookbuilding: (i) a E.ON comprometeu-se a subscrever o equivalente a R$
366.717.350,00 em novas ações emitidas em razão do Aumento de Capital, pelo preço de
R$ 10,00 por ação; e (ii) o Banco BTG Pactual S.A. foi contratado pela Companhia para
executar a Oferta Pública em regime de garantia firme de colocação pelo preço de R$ 10,00
por ação, sendo que outros acionistas e investidores financeiros manifestaram intenção de
subscrição na Oferta Pública.
III.

Incorporação da JV

Após o Aumento de Capital e obtenção das aprovações aplicáveis, será proposta a
incorporação da JV pela MPX, cuja avaliação se dará a valor patrimonial, com o objetivo de
otimizar as estruturas operacionais e de governança da MPX e suas subsidiárias
(“Incorporação”).
A Incorporação observará todos os termos e condições previstos na Instrução CVM nº
319/1999, conforme alterada, bem como no Parecer de Orientação CVM nº 35/2008,
inclusive com a instalação de um comitê especial independente da MPX para negociar a
relação de troca na Incorporação.
O detalhamento dos termos e condições da Incorporação serão publicados oportunamente.
A Companhia manterá seus investidores e o mercado plenamente atualizados sobre toda e
qualquer informação adicional. Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail
ri.mpx@mpx.com.br.

A MPX realizará uma áudio-conferência nesta quinta-feira, 28 de março de 2013, às
10h00min (horário de Brasília); 09h00min (horário de EUA).
Seguem abaixo os dados da teleconferência:
Telefone Brasil: +55 11 4965-8311
Telefone EUA: +1 800 706-5918
Telefone Demais Países: +1 212 561-5006
Senha: MPX
Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

Sobre a MPX:
A MPX Energia S.A., parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios
complementares em geração elétrica e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A
Companhia tem um amplo portfólio de empreendimentos de geração térmica que a posiciona
estrategicamente para se tornar uma geradora privada líder. As usinas de geração da MPX serão
também as principais consumidoras do gás natural produzido nos blocos terrestres de sua empresa
coligada, OGX Maranhão, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
Relações com Investidores:
Flavia Heller

+55 21 2163-4244

Priscylla Setimi +55 21 2163-5558
Luiza Santoro

+55 21 2163-6485

Monique Batista +55 21 2163-9215
ri.mpx@mpx.com.br
www.mpx.com.br/ri
Assessoria de Imprensa:
Carla Assemany

+55 21 2163-7356 / +55 21 9953-7255

Isabella Paschuini +55 21 2163-6114 / +55 21 9847-095

