MPX ENERGIA S.A.
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Companhia Aberta
BOVESPA: MPXE3
FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 03 de julho de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3,
GDR I: MPXEY), em atendimento ao disposto no art. 157 da Lei 6.404/76 e às disposições da Instrução n.
358, de 3 de janeiro de 2002 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica a seus acionistas e ao
mercado em geral que:
O Conselho de Administração da Companhia se reuniu nesta data para discutir, entre outros assuntos, a
recomendação dada pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”) a respeito do adiamento ou implementação de
alterações relevantes na oferta pública de ações da Companhia, conforme anteriormente aprovada pelo
seu Conselho de Administração em 31 de maio de 2013 ("Oferta Pública"). Tal recomendação foi baseada,
dentre outras razões, nas atuais condições adversas de mercado no Brasil e no exterior, bem como no fato
de que investidores e acionistas relevantes da MPX não manifestaram interesse em participar da Oferta
Pública, tal qual originalmente formatada, e, portanto, o BTG considerou que a Oferta Pública não seria
viável em sua estrutura original nesse momento.
Como consequência, o Conselho de Administração deliberou e aprovou:
(i) o cancelamento da Oferta Pública;
(ii) o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 800 milhões, dentro do limite do
capital autorizado da Companhia, por meio de um aumento privado de capital com a
observância ao direito de preferência para os acionistas da Companhia (“Aumento de
Capital Privado”);
(iii) o preço por ação de R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) (“Preço de Emissão”),
equivalente ao preço de fechamento na BM&FBovespa na data de hoje das ações
ordinárias de emissão da MPX, e o qual foi determinado em conformidade com o artigo
170, §1º, III, da Lei das Sociedades por Ações;
(iv) tomar conhecimento da garantia firme prestada pela DD Brazil Holdings S.À.R.L., subsidiária
da E.ON SE (“E.ON”), para subscrição no Aumento de Capital Privado de montante de R$
366,7 milhões ao Preço de Emissão (“Garantia da E.ON”), e dos termos revisados do
compromisso de capitalização incondicional e irrevogável prestado pelo BTG para garantir,
caso os atuais acionistas não subscrevam a parcela remanescente do Aumento de Capital
Privado subtraído da Garantia da E.ON (“Garantia do BTG”);

(v) que as ações ordinárias a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital Privado terão
os mesmos direitos e privilégios que as ações já existentes de emissão da Companhia, nos
termos do seu estatuto social, e terão direito a dividendos e distribuições de capital
aprovados pelo Companhia pro rata tempore, em relação ao ano fiscal encerrado em 31 de
dezembro de 2013, e integralmente em relação aos dividendos e distribuições de capital
aprovados pela Companhia referentes aos resultados para o ano fiscal encerrado em 31 de
dezembro de 2014 e seguintes;
(vi) recomendar aos seus acionistas a alteração da denominação social da MPX Energia S.A.,
com as devidas alterações ao Estatuto Social da Companhia e demais adaptações à imagem
e marca; e
(vii) tomar conhecimento e aceitar a imediata renúncia do Sr. Eike Fuhrken Batista ao cargo de
Presidente e membro do Conselho de Administração, válida a partir de 3 de julho de 2013.
O Aviso aos Acionistas contendo todos os detalhes, inclusive com relação à posição acionária que servirá de
base para fins do direito de preferência, e procedimentos relacionados ao Aumento de Capital Privado será
divulgado oportunamente.
Uma Assembleia Geral será convocada em breve para as resoluções das matérias dos itens (vi) e (vii) acima.
A Companhia irá manter o mercado e os acionistas devidamente atualizados em relação a qualquer
informação adicional sobre os assuntos aqui tratados.
A MPX realizará uma áudio-conferência nesta quinta-feira, 04 de julho de 2013, às 9:00 (horário de
Brasília); 8:00 (US ET).
Seguem abaixo os dados da teleconferência:
Telefone Brasil: +55 11 4688-6341
Telefone EUA: +1 855 281-6021
Telefone Demais Países: +1 786 924-6977
Senha: MPX

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

SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A. 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.
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