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Rio de Janeiro, 17 de abril de 2012 - A MPX Energia S.A. (“MPX”) (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 geração elétrica, mineração de carvão de baixa emissão e exploração de
gás natural, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que a Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica
(“Aneel”) alterou o cronograma de implantação da usina termelétrica de Itaqui e deslocou a data de início dos Contratos de
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) para 01 de junho de 2012 ou a data de efetivo início da
operação comercial da usina, o que ocorrer primeiro.
A Companhia passará a receber a receita fixa garantida no leilão de energia nova A-5 de 2007 a partir do início da operação
comercial da usina. O empreendimento, que está em fase final de construção e já iniciou o comissionamento para operação,
comercializou 315 MW médios no leilão A-5 ocorrido em 2007, garantindo uma receita fixa anual de R$ 287,2 milhões
(base: dez/11), indexada ao índice de inflação IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE), por um período de
15 anos.
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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 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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