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Negociações entre o Acionista Controlador e a E.ON

Rio de Janeiro, 21 de março de 2013 - A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3; GDR I:
MPXEY), nos termos do disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, e em atendimento
ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No. 076/2013, comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral que seu acionista
controlador, Sr. Eike Fuhrken Batista, confirmou que as negociações envolvendo venda de ações da MPX evoluíram e que
mantém discussões avançadas com a E.ON para aquisição de parte das ações da MPX por ele detidas. O acionista
controlador informou à MPX que não deixará o controle da MPX em razão de referida transação e que existem negociações
em curso sobre eventual aumento de capital da MPX. Até o momento, nenhum documento foi assinado pelas partes.

A MPX manterá os acionistas e o mercado informados sobre eventuais acontecimentos subsequentes.

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.
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