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Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2012 – A MPX Energia S.A (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), em atendimento ao disposto no art. 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de
2002, comunica que, nos termos da ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, os
acionistas reunidos aprovaram, por unanimidade, o desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia, por
meio do qual cada 1 (uma) ação ordinária existente passará a corresponder a 3 (três) ações da mesma classe.
Farão jus ao recebimento das ações desdobradas os acionistas da MPX com base na composição acionária de 15 de agosto
de 2012. As ações passarão a negociar na Bovespa na forma “ex-desdobramento” a partir do dia 16 de agosto de 2012.
As ações recebidas em virtude do desdobramento participarão em igualdade de condições em todos os direitos e benefícios
que vierem a ser concedidos/distribuídos pela Companhia, inclusive na distribuição de dividendos e eventuais remunerações
de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.
Adicionalmente, foi aprovado o desdobramento dos Global Depositary Receipts (“GDRs”) da Companhia, por meio do
qual cada 1 (um) GDR existente passará a corresponder a 3 (três) GDRs, não havendo assim alteração na proporção entre
as ações e os Global Depositary Receipts – Nível I.

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

SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., parte do Grupo EBX, 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 excede 14 GW de capacidade e 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 da Companhia, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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