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Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2011 - A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3;
GDR I: MPXEY), uma empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já
licenciados de energia da América do Sul, com 14 GW, e negócios complementares em mineração de carvão de baixa
emissão e exploração de gás natural, comunica ao mercado a aquisição (“Aquisição”), por meio de sua coligada OGX
Maranhão Petróleo e Gás Ltda. (“OGX Maranhão”), de 50% de participação (“Participação”) no bloco exploratório
terrestre PN-T-102 na bacia do Parnaíba, interior do estado do Maranhão. A aprovação dessa aquisição foi publicada no
site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (“ANP”) – em 08 de setembro de 2011. A
Participação foi adquirida junto às companhias (“Consórcio”) Imetame Energia S.A., DELP Engenharia Mecânica Ltda. e
Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., que permanecem com participação no bloco de 16,67%, 16,665% e 16,665%,
respectivamente. A OGX Maranhão passa a ser a operadora desse bloco em parceria com esse Consórcio que já atua com
bons resultados há alguns anos em diversas bacias do Brasil.
“Essa aquisição reforça nossa já bem-sucedida estratégia de integração entre produção e exploração de gás natural e geração
de energia, criando oportunidades adicionais para expandir nossa atuação na bacia do Parnaíba, onde já obtivemos
excelentes resultados exploratórios”, comentou Eduardo Karrer, Presidente da MPX.
A Aquisição tem como contrapartida o pagamento ao Consórcio do montante equivalente ao bônus de assinatura e gastos
já incorridos, bem como assunção de compromissos exploratórios.
Com essa concessão adicional, a OGX Maranhão passa a deter participação em 8 blocos exploratórios terrestres na bacia
do Parnaíba com área total superior a 24.500 km².
OGX Maranhão espera iniciar as atividades nesse bloco, com o levantamento de dados sísmicos, já nas próximas semanas.
Atualmente, possuímos duas sondas de perfuração e duas equipes sísmicas que respondem por mais de 1.000 pessoas
trabalhando na região. Além disso, já foi contratada a terceira sonda terrestre de perfuração e iniciado o primeiro poço
produtor no Campo de Gavião Real que deverá entrar em operação no segundo semestre de 2012.
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SOBRE A MPX
A MPX, parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em geração elétrica,
mineração de carvão e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de
empreendimentos de geração térmica, que excede 14 GW de capacidade e a posiciona estrategicamente para se tornar uma
geradora privada líder. A MPX possui também ativos de classe mundial de carvão de baixo nível de emissões, com recursos
potenciais para suportar uma produção de 35 milhões de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada, que inclui uma
ferrovia de 150 km das minas à costa e um porto de águas profundas. O carvão produzido na Colômbia será comercializado
no mercado internacional, além de suprir as plantas da MPX no Brasil e no Chile. As usinas de geração da MPX serão
também as principais consumidoras do gás natural produzido nos blocos terrestres da Companhia, que tem recursos
riscados estimados superiores a 11 Tcf.
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