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-- Energia será suprida pelo Complexo Termelétrico MPX Parnaíba e abastecerá a Unidade Serra Azul da MMX
-Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2011 - 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, e a MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX”; Bovespa: MMXM3), única mineradora de minério de ferro
brasileira com logística integrada listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, em atendimento ao disposto no artigo 157,
§4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3
de janeiro de 2002, informam que concluíram negociações para fornecimento de energia elétrica, totalizando 200 MW
médios, e firmaram um Termo de Compromisso para a adoção da estrutura de autoprodução, pendente a obtenção das
devidas autorizações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O acordo garante fornecimento de energia pelo
prazo de 15 anos, iniciando-se em maio de 2014, ao preço-base de R$ 125/MWh (data base: maio de 2011) e, assim sendo,
o valor total do acordo atinge aproximadamente R$ 3,3 bilhões. O fornecimento de energia será feito a partir do Complexo
Termoelétrico MPX Parnaíba (“MPX Parnaíba”), no Maranhão, e abastecerá a Unidade Serra Azul, em Minas Gerais, da
MMX.
Além da negociação com a MMX, a MPX concluiu negociações com partes diversas para fornecimento de 30 MW médios
no longo prazo, a partir de janeiro de 2013, também objetivando a adoção da estrutura de autoprodução. O valor total
destas vendas alcança aproximadamente R$ 158 milhões.
Com a conclusão das negociações para fornecimento de um total de 230 MW médios adicionais, a energia total contratada
da MPX Parnaíba alcança 1.130 MW médios, e a capacidade instalada total cerca de 1.500 MW.
Para a MMX, considerando a adoção da autoprodução haverá uma redução de aproximadamente 35% no custo da energia
em relação ao valor médio por MWh pago atualmente.
Para Roger Downey, Presidente da MMX, “A energia será um componente importante do custo de produção da MMX na
nova planta de beneficiamento da Unidade Serra Azul. O contrato com a MPX garante o fornecimento estável de energia a
preços bastante competitivos para nossas operações. Isso, diante de um quadro incerto quanto a oferta futura de energia,
se traduz numa significativa vantagem competitiva que as sinergias do Grupo EBX trará para a MMX.“, definiu Downey.
A obtenção de energia através do sistema de autoprodução é a nova tendência no mercado de mineração e a MMX está na
vanguarda desse processo.

”Mais uma vez a MPX mostra sua capacidade de criar diferenciais e assim crescer com retornos atrativos. O
desenvolvimento da estrutura de autoprodução compartilhada resulta numa energia ainda mais competitiva, permite a
maximização da utilização do gás natural produzido em nossos blocos, e traz benefícios diretos tanto para nós como para
os compradores da nossa energia” afirmou Eduardo Karrer, Presidente da MPX.
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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 11 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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SOBRE A MMX:
A MMX, empresa de mineração, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike Batista. Atualmente, a MMX é
composta por dois sistemas em operação, MMX Corumbá e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumbá iniciou suas
operações em 2005. O Sistema MMX Sudeste é composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada por duas
mineradoras em operação no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, e a Unidade de Bom Sucesso, cuja implantação está
fase de licenciamento ambiental. A Minera MMX de Chile, por sua vez, busca o desenvolvimento de novos negócios e
parcerias no Chile, reconhecidos pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX ainda detém o Superporto Sudeste, em
construção em Itaguaí (RJ). O início da operação do Superporto Sudeste está previsto para 2012. Na primeira fase, o porto
terá capacidade para movimentar 50 milhões de toneladas de minério de ferro por ano (“Mtpa”) e, numa segunda fase, a
capacidade será duplicada para 100 Mtpa. A MMX continua avaliando oportunidades de crescimento, seja por
crescimento orgânico ou aquisições, mantendo o compromisso e a história de crescimento que tanto a diferenciou até agora.
Para mais informações visite o site: www.mmx.com.br/ri.
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