Fato Relevante
FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), em atendimento à solicitação da BM&FBOVESPA DRE 97/13 de 07/06/2013, comunica que recebeu
correspondência desta, informando que, no momento, a aquisição de 24,5% do capital social da MPX pela E.ON,
conforme divulgado em Fato Relevante de 28 de março de 2013, não constitui uma Alienação de Controle, para fins da
obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações prevista na Seção VIII do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado.

A correspondência na íntegra encontra-se transcrita a seguir:

“DRE 97/13
07 de junho de 2013

MPX ENERGIA S.A.
Sr. Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores

Prezado Senhor,

Fazemos referência (i) ao Fato Relevante divulgado pela MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) em 28/03/2013,
intitulado “Acordos Definitivos entre o Acionista Controlador e a E.ON e Capitalização da MPX”; (ii) ao Comunicado ao
Mercado divulgado pela MPX em 01/04/2013, contendo esclarecimentos adicionais prestados em resposta ao Ofício GAE
0915/2013 (“Comunicado ao Mercado”); e (iii) ao Fato Relevante divulgado pela MPX em 29/05/2013, intitulado
“Concluída Aquisição de 24,5% da MPX pela E.ON”.

Em consideração às informações divulgadas conforme acima indicado, bem como ao teor do Acordo de Investimento

celebrado em 27/03/2013 entre o acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista (“EB”) e a E.ON SE
(“E.ON”) (“Acordo de Investimento”) e do Acordo de Acionistas celebrado em 28/05/2013 entre EB e E.ON, informamos
que a BM&FBOVESPA considera que, no momento, a operação em tela não constitui uma Alienação de Controle, para fins
da obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações prevista na Seção VIII do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado (“Regulamento”).

Esse entendimento baseia-se, essencialmente, no reconhecimento de que após a implementação da operação, na forma
como previsto no Acordo de Investimento, a E.ON, adquirente das ações de titularidade de EB, não será titular isolada do
Poder de Controle da MPX (conforme definição contida no Regulamento), dado o conteúdo do Acordo de Acionistas
celebrado em 29/05/2013 entre EB e E.ON (“Acordo de Acionistas”), que prevê um efetivo compartilhamento do Poder de
Controle da MPX, não obstante a preponderância da participação societária detida pela E.ON na Companhia após a
conclusão da operação.

Entretanto, informamos que a BM&FBOVESPA acompanhará eventuais alterações na participação societária detida pela
E.ON na MPX ou no conteúdo do Acordo de Acionistas, de modo a avaliar incidência da obrigação prevista no Item 8.2
do Regulamento e no Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia.
Por fim, solicitamos que a Companhia divulgue ao mercado o conteúdo da presente correspondência.

Atenciosamente,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor de Regulação de Emissores
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros”

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A. 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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