Comunicado aos Debenturistas
COMUNICADO AOS DEBENTURISTAS
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2012 - A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), em complemento às informações prestadas por meio dos Fatos Relevantes publicados em 11 de janeiro, 07 de
fevereiro e 18 de abril de 2012, comunica aos titulares de debêntures da série única da 1ª emissão privada de debêntures
conversíveis em ações com garantia flutuante, de emissão da MPX (“Debenturistas”):
1.Assembleia Geral de Debenturistas. Conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião
realizada em 20 de abril de 2012, foi realizada convocação para Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia
09 de maio de 2012, às 10:00 horas, para deliberar sobre (i) a proposta de cisão parcial da Companhia com a versão da
parcela cindida de seu acervo líquido para a CCX Carvão da Colômbia S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14 (parte), CEP 20031-100, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 07.950.674/0001-04 (“CCX”), nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da MPX Energia S.A.
disponível para consulta na sede social da Companhia e da CCX, com a consequente redução do capital social da
Companhia a ser realizada em decorrência da cisão referida acima, sem o cancelamento de ações (“Cisão Parcial”); e (ii) a
autorização para a contribuição de certos ativos e passivos da Companhia para uma subsidiária a ser constituída e que será
detida 50% (cinquenta por cento) pela Companhia e 50% (cinquenta por cento) pela E.ON AG ou qualquer de suas
subsidiárias (“E.ON”), a fim de formar uma Joint Venture entre a Companhia e a E.ON AG, conforme detalhado nos Fatos
Relevantes da Companhia divulgados em 11 de janeiro e 18 de abril de 2012.
2.Condição Suspensiva. As matérias da ordem do dia acima listadas serão submetidas à aprovação dos Debenturistas
sujeitas à condição suspensiva de que seja realizada a efetiva subscrição e integralização, pela E.ON, das ações a serem
emitidas pela Companhia, a cuja subscrição a E.ON fizer jus, em decorrência da cessão do direito de preferência do Sr. Eike
Fuhrken Batista à E.ON, no contexto do aumento de capital da Companhia no valor total de R$ 1.000.000.063,00 (um
bilhão e sessenta e três reais), a ser deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Investment
Agreement (Acordo de Investimento) celebrado entre a Companhia, a E.ON e sua subsidiária DD BRAZIL HOLDINGS
S.À R.L e o acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, em 17 de abril de 2012, conforme divulgado nos
Fatos Relevantes da Companhia de 11 de janeiro e 18 de abril de 2012 (“Condição Suspensiva”).
3.Assembleia Geral de Acionistas. A proposta de Cisão Parcial também será submetida à deliberação dos acionistas da
Companhia, em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser realizada em 24 de maio de 2012. Na mesma
oportunidade, será submetida aos acionistas da Companhia proposta para a realização de pagamento extraordinário aos
Debenturistas, no valor total fixo de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), conforme divulgado nos Fatos
Relevantes da Companhia de 7 de fevereiro e 18 de abril de 2012 (“Pagamento Extraordinário”), o que equivale ao valor de
R$ 3,4521 por debênture, considerando o número de debêntures nesta data (21.726.011 debêntures).As deliberações
tomadas em tal Assembleia Geral de Acionistas da Companhia também ficarão sujeitas à verificação da Condição
Suspensiva.

Caso a Condição Suspensiva seja verificada, a proposta de Cisão Parcial tenha sido aprovada pelos Debenturistas e o
Pagamento Extraordinário tenha sido aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser
realizada em 24 de maio de 2012, o Pagamento Extraordinário deverá ser realizado pela Companhia em 25 de maio de 2012.
Nesta data, também serão pagos os valores correspondentes a juros remuneratórios e a frações de ações decorrentes da
conversão, de acordo com as cláusulas 13 e 16 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures
Conversíveis em Ações, com Garantia Flutuante, da MPX ENERGIA S.A.
4.Pagamento Extraordinário aos Debenturistas. Farão jus a tal Pagamento Extraordinário (i) os Debenturistas que
tenham realizado um pedido de conversão de suas debêntures no período estabelecido no item 5 abaixo; e (ii) os
Debenturistas titulares de debêntures em 24 de maio de 2012 (data da realização da Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia referida no item 3 acima).
5.Conversão Antes da Cisão. Os Debenturistas que desejarem participar da Assembleia Geral de Debenturistas e da
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, recebendo ações de emissão da MPX decorrentes da conversão de suas
debêntures previamente à efetivação da Cisão Parcial e, consequentemente, recebendo ações de emissão da CCX, na
hipótese da Cisão Parcial ser efetivada, bem como receber o Pagamento Extraordinário, deverão obrigatoriamente solicitar a
conversão de suas debêntures entre 10 e 16 de maio de 2012.
a.Os pedidos de conversão devem ser enviados para a Companhia e para a BM&FBOVESPA, nos endereços e forma
abaixo, por escrito, observado que as comunicações realizadas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela
máquina utilizada pelo remetente, mediante confirmação por telefone), devendo os respectivos originais ser encaminhados
em até 2 (dois) dias úteis após o envio da mensagem, sendo que tais correspondências devem ser consideradas entregues
quando recebidas por protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelo Correio ou por telegrama.
MPX ENERGIA S.A.
Praça Mahatma Gandhi, nº 14
CEP 20031-100, Centro
Rio de Janeiro - RJ
At: Relações com Investidores
Email: ri.mpx@mpx.com.br
Os debenturistas devem entrar em contato com seu agente de custódia, que enviará cópia da solicitação de conversão para a
Central Depositária BM&FBOVESPA – Coordenadoria de Controle de Proventos. Endereço: Praça Antonio Prado, 48 – 4º
andar – Centro – São Paulo / SP CEP: 01010-901, além de transferir as debêntures da sua custódia, objeto da conversão,
para a carteira 2407-4 da BM&FBOVESPA.Solicitações enviadas somente para a Companhia não poderão ser
processadas.
b.Os pedidos de conversão realizados nos termos e prazos indicados acima terão efeito em 17 de maio de 2012,
independentemente da data efetiva do recebimento do respectivo pedido, desde que observado o período acima
estabelecido.
c.Em 24 de maio de 2012, os debenturistas que tenham realizado um pedido de conversão até a data prevista neste item 5,
poderão participar da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, apresentando a documentação na forma do Edital de

Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, publicado em 23 de abril de 2012. A comprovação da
titularidade de ações será verificada pela própria Companhia mediante os extratos dos pedidos de conversão apresentados
pelo escriturador da Companhia.
6.Efeitos da Condição Suspensiva. Caso (i) a Cisão Parcial seja aprovada pelos Debenturistas e pelos acionistas da
Companhia e da CCX; (ii) o Pagamento Extraordinário seja aprovado pelos acionistas da Companhia; e (iii) a Condição
Suspensiva seja verificada:
a.Os Debenturistas que tenham realizado um pedido de conversão nos termos do item 5 acima: (i) farão jus ao recebimento
do Pagamento Extraordinário; (ii) receberão ações de emissão da MPX resultantes da conversão; e (iii) receberão ações de
emissão da CCX resultantes da Cisão Parcial e os demais direitos relacionados à conversão das debêntures previstos na
respectiva Escritura da 1 ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, com Garantia Flutuante da MPX
Energia S.A.
b.Os titulares de debêntures em 24 de maio de 2012 (que, portanto não tenham realizado um pedido de conversão nos
termos do item 5 acima), farão jus ao recebimento do Pagamento Extraordinário.
7.Não Verificação da Condição Precedente. Caso a Condição Suspensiva não seja verificada, os pedidos de conversão
realizados pelos Debenturistas nos termos do item 5 acima serão considerados sem efeito, de forma que a conversão das
respectivas debêntures não será efetivada.
a.Os Debenturistas que ainda tenham interesse em converter suas debêntures após tal data, deverão realizar um novo
pedido, nos termos previstos na Escritura da 1 ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, com Garantia
Flutuante da MPX Energia S.A.
b.Será considerado que os Debenturistas que tenham solicitado a conversão no período mencionado no item 5 estarão de
acordo com a possibilidade da conversão não ser implementada, caso a Condição Suspensiva não seja efetivada.
8.Cronograma dos Principais Eventos
09/05/2012 – Assembleia Geral de Debenturistas
16/05/ 2012 – Data limite solicitação de conversão das debentures antes da cisão
24/05/2012 – Assembleia Geral de Acionistas da MPX
A MPX manterá seus investidores e o mercado plenamente atualizados sobre toda e qualquer informação adicional relativa
à Cisão Parcial.
Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail ri.mpx@mpx.com.br e/ou com o agente fiduciário, no seguinte
endereço:
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi
CEP: 04538-132 – São Paulo/SP
At.: Sra. Viviane Rodrigues (vrodrigues@plannercorretora.com.br)
Eduardo Karrer

Presidente e Diretor de Relação com Investidores
MPX Energia S.A.
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 estimados em 4 bilhões de toneladas, suficientes para 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 em 11,3 Tcf.
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