MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou “Companhia”), a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, que será realizada às 10h00min do dia 22/06/2011, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, nº 66, 7º andar, Flamengo, para o fim de discutir e deliberar sobre a emissão privada de
debêntures conversíveis pela Companhia, nos termos dos artigos 52 et seq. e 170 et seq. da lei 6.404/76, no valor
total de até R$ 1.369.351.872,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e um mil e
oitocentos e setenta e dois reais), com as características, termos e condições estabelecidos na respectiva escritura de
Emissão, conforme aprovado em reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada em 06/06/2011.

Voto Múltiplo: Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para
eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), do capital votante da Companhia.

A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da
CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site Relações com Investidores
da Companhia (www.mpx.com.br/ri), os documentos relacionados à deliberação prevista neste edital, incluindo
aqueles exigidos pela Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, na forma de Proposta da Administração e
anexos; (b) o acionista deverá apresentar à Companhia, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
com até 48horas de antecedência da realização da presente Assembleia, além do documento de identidade, conforme
o caso: (i) o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante; e/ou (ii) relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2011.
MPX ENERGIA S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Eike Fuhrken Batista - Presidente

