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Pedido de Análise Prévia de Registro de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações da MPX Energia S.A.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX”) (BM&FBOVESPA: MPXE3; MPXE3, GDR I:
MPXEY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nos termos do artigo 157, §4° da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), apresentou, nesta data, à
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), por meio do procedimento
simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários (“Procedimento Simplificado”)
instituído pela Instrução da CVM n° 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), e do convênio para adoção do
Procedimento Simplificado firmado entre a CVM e a ANBIMA, o pedido de análise prévia do registro de oferta pública de
distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”).

A Oferta foi objeto de deliberação inicial em reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA Oferta”) e
compreenderá a distribuição pública primária de inicialmente 120.000.000 de ações ordinárias de emissão da Companhia
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme definido abaixo), todas nominativas, escriturais,
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), no Brasil, nos termos da Instrução
da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Instrução CVM 471, e das
demais disposições legais aplicáveis, incluindo a colocação das Ações nos Estados Unidos da América junto a investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América,
conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), conforme alterada, em
operações isentas de registro previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e nos
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil,
junto a investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da América e/ou não sejam constituídos de
acordo com as leis daquele país (non U.S. Persons), de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor e com base na Regulation S (“Regulamento S”) no âmbito do Securities Act, conforme alterada, editada pela SEC
(em conjunto, os “Investidores Institucionais Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que tais Investidores
Institucionais Estrangeiros sejam registrados na CVM e invistam no Brasil nos termos (a) da Lei n° 4.131, de 3 de
setembro de 1962, conforme alterada ou (b) da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.689, de 26 de janeiro de
2000, conforme alterada e da Instrução da CVM n° 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada, sem a necessidade,

portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.

Nos termos do artigo 14, §2°, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as
Ações Suplementares (conforme definido abaixo), poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 24.000.000 novas ações
ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Adicionais”). Sem prejuízo das Ações Adicionais, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais, poderá ser acrescida de um lote suplementar
equivalente a até 15%, ou seja, até 18.000.000 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Ações
Suplementares”).

O preço por Ação no âmbito da Oferta será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento (Procedimento de Bookbuilding), conforme previsto no artigo 23, §1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.

Nos termos do artigo 172 da Lei das S.A. e do estatuto social da Companhia, no aumento de capital não será observado o
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, porém a eles será conferida a prioridade para subscrever até a
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais),
proporcionalmente a sua participação no capital social total da Companhia em determinada data a ser divulgada na
documentação da Oferta (“Oferta Prioritária”).

O Banco BTG Pactual S.A., o coordenador líder da Oferta, realizará a colocação das Ações em regime de garantia firme de
colocação de até um determinado percentual do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares) a ser fixado e divulgado oportunamente no âmbito da Oferta, (“Garantia Firme de Colocação”),
sendo que, no caso do exercício parcial ou total da Garantia Firme de Colocação, o valor do preço por ação a ser
integralizado e liquidado no âmbito da Oferta será de R$10,00.

A DD Brazil Holdings S.À.R.L, acionista da Companhia, comprometeu-se a subscrever uma quantidade de Ações que
resulte em um aporte financeiro de aproximadamente R$350.000.000,00, desde que o preço por Ação seja fixado em, no
mínimo, R$10,00.

A Companhia pretende utilizar os recursos a serem obtidos para (i) investir em novos projetos de geração de energia e
recursos naturais e (ii) reforçar a sua estrutura de capital.

Por fim, em observância ao Ofício-Circular/CVM/SEP/N°01/2013, a Companhia comunica que seus administradores
optaram por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) constante do seu Formulário de Referência,
tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com o atual estágio operacional da
Companhia, em conformidade com a Instrução CVM 400 e Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a Companhia quando iniciou a divulgação de suas projeções referentes a
investimentos de capital, não possuía nenhum empreendimento em operação comercial. Contudo, atualmente, a
Companhia possui cinco empreendimentos em operação comercial com capacidade instalada total de 1.780 MW. Dessa
forma, a divulgação de projeções sobre investimentos de capital da Companhia tornou-se desnecessária frente a sua
capacidade instalada real e ao seu atual estágio operacional.

Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.

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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