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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os senhores acionistas da MPX ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “MPX”), a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 24 de maio de 2012, às 10:00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro, CEP 20031-100, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia:
(i)Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia firmado pela sua Diretoria em 20 de abril de 2012,
bem como pela Diretoria da CCX Carvão da Colômbia S.A. (“CCX”), em linha com o Fato Relevante divulgado nesta data
pela Companhia, nos termos das Instruções CVM 319/99 e 358/02;
(ii)Ratificar a nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para avaliação da parcela cindida
do acervo líquido da Companhia a ser vertida à CCX e elaboração do competente laudo de avaliação;
(iii)Aprovar o laudo de avaliação da parcela cindida do acervo líquido da Companhia (“Laudo de Avaliação”);
(iv)Aprovar a cisão parcial da Companhia seguida da incorporação da parcela cindida do seu acervo líquido pela CCX;
(v)Aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da redução do capital social
resultante da cisão parcial, sem cancelamento de ações;
(vi)Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da cisão
parcial da Companhia; e
(vii)Aprovar o pagamento extraordinário aos debenturistas no valor fixo total de R$ 75.000.000,00, conforme Fatos
Relevantes divulgados pela Companhia em 7 de fevereiro e 18 de abril de 2012.
As matérias da ordem do dia acima listadas serão submetidas à aprovação dos senhores acionistas sujeitas à condição de
que seja realizada a subscrição e pagamento pela E.ON A.G. ou uma de suas subsidiárias, das novas ações a serem emitidas
em aumento de capital da Companhia a ser deliberado em Reunião do Conselho de Administração, a realizar-se também em
24 de maio de 2012, em decorrência de cessão de direito de preferência pelo acionista controlador da Companhia à E.ON
AG.

Para participar da Assembleia, os acionistas deverão apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, e/ou
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva
participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia;
ou (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faça representar por
procurador, (iii) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os documentos de
representação pertinentes. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de
documentos que comprovem sua identidade. Poderão participar da Assembléia, ainda, os detentores de debêntures
conversíveis da Companhia, que tiverem solicitado a respectiva conversão até a data a ser informada em comunicado aos
debenturistas, a ser divulgado pela Companhia.
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas em horário comercial, na sede social da Companhia e nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em observância
aos artigos 124 e 135 da Lei nº 6.404/76, cópias do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e do Laudo de Avaliação, do
projeto do novo Estatuto Social da Companhia, do fato relevante publicado pela Companhia nesta data (nos termos das
Instruções CVM nº 319/99 e 358/02) e demais documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/09 relacionados às
matérias constantes da presente ordem do dia.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2012.
MPX Energia S.A.
Conselho de Administração
Eike Fuhrken Batista – Presidente
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