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Rio de Janeiro, 05 de abril de 2013 - A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3; GDR I:
MPXEY) informa que concluiu a aquisição da totalidade do capital social da UTE MC2 Nova Venécia (“Nova Venécia” ou
“Empreendimento”) pela MPX, MPX E.ON Participações S.A. - joint-venture entre MPX e E.ON SE - e Petra Energia
S.A. Em 26 de março de 2013, foi publicada a autorização do Ministério de Minas e Energia (MME) para alteração do
combustível e transferência de localidade do Empreendimento.

A estrutura acionária do Empreendimento está apresentada abaixo:

O projeto, que detém autorização para a construção de uma usina termelétrica com capacidade de 176,2 MW, foi
transferido para a Bacia do Parnaíba, onde a MPX constrói, atualmente, 1.369 MW, dos quais 1.193 MW já possuem
contratos de longo prazo no Ambiente de Contratação Regulado. A capacidade adicional, com início de operação previsto
para maio de 2013, suprirá os contratos de Nova Venécia.

Nova Venécia comercializou energia no Leilão de Energia Nova A-5 de 2008, na forma de Contratos de Comercialização de
Energia no Ambiente Regulado por Disponibilidade (“CCEARs”), totalizando 98 MW médios, a um preço (Índice de
Custo Benefício – ICB) de R$ 189,9/MWh e receita fixa anual de R$ 93,5 milhões (ambos os valores na data-base de
novembro de 2012). Os CCEARs têm prazo de 15 anos, a partir de 2013. A MPX adquiriu energia no Mercado Livre para
garantir os contratos de fornecimento de energia até a data de entrada em operação comercial.

O valor total pago pela totalidade do capital social do projeto foi de R$ 50 milhões (cinquenta milhões), sendo 35% pagos
pela MPX, 35% pagos pela MPX E.ON Participações S.A. e 30% pela Petra Energia S.A..
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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 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 de sua
empresa coligada, OGX Maranhão, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.

Relações com Investidores:
Flavia Heller
+55 21 2163-4244
Priscylla Setimi +55 21 2163-5558
Luiza Santoro +55 21 2163-6485
Monique Batista +55 21 2163-9215
ri.mpx@mpx.com.br
www.mpx.com.br/ri

Assessoria de Imprensa:
Carla Assemany
+55 21 2163-7356 / +55 21 9953-7255
Isabella Paschuini +55 21 2163-6114 / +55 21 9847-0955
MPX S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

