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• Em julho, foi emitida licença prévia para capacidade adicional de 1.859 MW no Complexo Termoelétrico MPX Parnaíba,
elevando a capacidade licenciada da MPX Parnaíba para 3.722 MW.
• Em julho, foi concluída a capitalização da MPX através da subscrição de debêntures conversíveis (com participação do
BNDESpar, Gávea Investimentos, do acionista controlador, Sr. Eike Batista, e minoritários), através da subscrição das
debêntures conversíveis, alcançando o valor nominal de R$ 1,4 bilhão. As debêntures conversíveis de emissão da
Companhia podem ser negociadas no BOVESPAFIX sob o código MPXE–D11.
• Assegurados contratos de energia para 517 MW (UTE Maranhão III), a serem implantados na Bacia do Parnaíba, no
leilão de energia nova A-3 de agosto de 2011.
• Concluída em agosto, após autorização da ANEEL, a aquisição de contratos de Energia do Grupo Bertin, totalizando 676
MW. Os contratos serão supridos pelas UTEs Maranhão IV e V, no Complexo Termelétrico Parnaíba.
• Assinados contratos de Engenharia, Construção e Montagem com as empresas espanholas Duro Felguera e Initec Energia
S.A. para a implantação de usinas termelétricas a gás natural no Complexo Termelétrico Parnaíba, no Estado do Maranhão,
em agosto de 2011.
• Adquirida, por meio da coligada OGX Maranhão Petróleo e Gás Ltda. (“OGX Maranhão”), 50% de participação no
bloco exploratório terrestre PN-T-102 na Bacia do Parnaíba, interior do estado do Maranhão. Esse é o 8º bloco operado
pela OGX Maranhão na Bacia do Parnaíba.
• Em setembro, foi concluída a negociação entre a MPX e MMX para fornecimento de 200 MW médios por um prazo de
15 anos, firmando um Termo de Compromisso para a adoção da estrutura de autoprodução. Adicionalmente, foram
contratados 30 MW médios com outras partes. Ambos os contratos serão supridos a partir do Complexo Termelétrico
Parnaíba.
• Concluída em setembro a estruturação do hedge cambial para a parcela denominada em dólares do investimento previsto
para a implantação de 1.531 MW no Complexo Termelétrico Parnaíba. A taxa de câmbio spot no momento da contratação
estava em 1,67 R$/US$, em linha com a taxa utilizada na modelagem econômico financeira dos empreendimentos.
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