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Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2011 - A MPX Energia S.A. (“MPX”) (Bovespa: MPXE3; GDR I: MPXEY),empresa
diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados de energia já licenciados na América do Sul,
com 14 GW, e negócios complementares em mineração de carvão de baixa emissão e exploração de gás natural, informa que
a usina termelétrica UTE Maranhão III (“UTE Maranhão III”), com capacidade instalada de 499,2 MW, a ser instalada no
Complexo Termelétrico MPX Parnaíba, uma parceria entre MPX (70%) e Petra Energia S.A. (30%), sagrou-se vitoriosa no
leilão de energia nova A-3 realizado nesta data (“leilão”). Conforme as regras do leilão, a UTE Maranhão III entrará em
operação em março de 2014 em ciclo aberto, fornecendo 400 MW médios e gerando no referido ano receita fixa equivalente
a R$ 244.277.722,43/ano (data-base: maio de 2011), passando a operar posteriormente em ciclo combinado, fornecendo
450 MW médios e gerando receita fixa anual de R$ 327.843.790,63 (data-base: maio de 2011) a partir de 2015. A receita
fixa será corrigida anualmente pelo IPCA e o contrato de energia terá um prazo total de 20 anos.
“O resultado do leilão confirma a competitividade diferenciada da MPX, resultante da estratégia de integração entre o
suprimento de combustível e a geração de energia. A MPX respondeu por 35% da receita fixa total do leilão, sendo a UTE
Maranhão III o empreendimento com maior proporção entre garantia física e capacidade instalada entre as térmicas que se
sagraram vencedoras”, afirmou Eduardo Karrer, CEO da MPX.
Adicionalmente, confome Comunicado ao Mercado divulgado em 16 de agosto de 2011, a Companhia recebeu autorização
da ANEEL para prosseguir com a aquisição de projetos da Bertin Energia e Participações S.A. (“Projetos Bertin”),
totalizando 675,2 MW de capacidade instalada. Os Projetos Bertin comercializaram 450 MW médios no leilão de energia
nova A-5 de 2008, garantindo uma receita fixa anual de R$ 392.916.058,16 (data-base: maio de 2011), corrigidos
anualmente pelo IPCA, por um prazo de 15 anos e com início de suprimento em janeiro de 2013.
Com as contratações supracitadas, a MPX atingirá em 2014 uma capacidade instalada total de 1.910 MW, considerando
apenas a sua participação nos empreendimentos, e faturamento bruto mínimo anual superior a R$ 1,2 bilhão,
consolidando-se assim como umas das principais geradoras brasileiras.

A MPX já possui Licença de Instalação para iniciar a construção de até 1.863 MW no Complexo Termelétrico Parnaíba, e
Licença Prévia para a capacidade adicional de 1.859 MW. Os trabalhos de supressão vegetal serão iniciados na próxima
semana e o início da terraplanagem está previsto para setembro. A Companhia assinou pré-contratos EPC (Engenharia,
Procurement e Construção) com as empresas espanholas Duro Felguera, para a implantação dos Projetos Bertin, e Initec
S.A., para a implantação da UTE Maranhão III. Adicionalmente, MPX firmou uma parceria com a GE Energy, uma das
líderes mundiais na fabricação de turbinas para geração a gás, assegurando o fornecimento do equipamento para o
Complexo Termelétrico MPX Parnaíba. As turbinas já estão sendo fabricadas, com a entrega das duas primeiras prevista
para dezembro de 2011 e as demais no início de 2012.

O fornecimento do gás será assegurado pela OGX Maranhão (1), empresa coligada da MPX, que apresentou à Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em maio de 2011 os Planos de Desenvolvimento para dois
campos de gás natural na Bacia do Parnaíba e estima que a produção alcançará 5,7 milhões de m3/dia em 2013.
Cabe ressaltar ainda que a recente capitalização da Companhia, através da subscrição de debêntures conversíveis, alcançou
R$1,4 bilhão, garantindo a capacidade de investimento necessária à implantação das usinas do Parnaíba, desenvolvimento
da produção de gás natural para supri-las, bem como para o desenvolvimento inicial do sistema de mineração na Colômbia.
“Estamos concretizando o projeto integrado de produção de gás natural e geração de energia elétrica, com grande sinergia.
Isso mostra o poder de geração de riqueza da MPX e do Grupo EBX. Entramos no projeto há menos de dois anos,
capitalizamos nossas sinergias com a OGX e criamos uma plataforma de negócios espetacular”, concluiu Eduardo Karrer.

Eduardo Karrer
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.
(1) A OGX Maranhão é uma sociedade formada entre MPX (33,3%) e OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (66,6%), que detém participação de 70% em sete blocos
terrestres na bacia do Parnaíba. A Petra Energia S.A. é detentora dos 30% restantes.

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 14 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 para suportar 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 superiores a 11 Tcf.
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