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MPX Assina Contrato para Aquisição de Projetos Eólicos no Nordeste do Brasil
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2012 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), uma empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já licenciados de
energia da América do Sul, com mais de 14 GW, e negócios complementares em geração elétrica e exploração de gás natural,
informa que, através de sua joint-venture com a E.ON AG, firmou um Contrato (“Contrato”) para a aquisição dos
Complexos Eólicos Jandaíra, Pedra Preta I e Pedra Preta II (em conjunto, “Projetos” ou “Projeto Ventos”), com capacidade
total de 600 MW. O acordo também inclui uma opção ("Opção") para adquirir uma expansão dos Projetos, com capacidade
adicional de 600 MW, atualmente em desenvolvimento, com dezoito meses de medição de vento concluída.
O Projeto Ventos é um ativo greenfield diferenciado, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, em uma das áreas com
maior potencial para a geração eólica no Brasil. O fator de capacidade médio líquido (P50) estimado é de 48%, e sua
conexão com o sistema elétrico está a uma distância aproximada de 30 km. Todos os direitos fundiários necessários para a
implantação dos Projetos, incluindo sua expansão, estão assegurados. Os Projetos têm 158,7 MW registrados para
participar em ambos os leilões, A-3 e A-5, de 2012.
"Esta nova aquisição reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento da geração a partir de fontes renováveis de
energia", disse Eduardo Karrer, CEO da MPX. "Com a vasta experiência da E.ON na geração eólica e a nossa experiência
no mercado brasileiro, estamos confiantes no rápido desenvolvimento deste ativo. Com uma capacidade total esperada de
1.200 MW, o Projeto Ventos será um complexo eólico de escala industrial, altamente competitivo."
Segundo os termos do Contrato, o preço de aquisição será de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) por MW instalado,
equivalente a um valor total de R$ 22,2 milhões para os 600 MW iniciais. Adicionalmente, o Contrato prevê o pagamento
de royalties no valor de R$ 1,30 por MWh comercializado, pelo período de suprimento da energia, no limite máximo de 20
anos. Os mesmos termos serão aplicados para a aquisição da expansão dos Projetos, caso a Companhia opte por exercer a
opção. A conclusão da transação está ainda sujeita ao cumprimento de certas condições estabelecidas no Acordo.
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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 excede 14 GW de capacidade e 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 da Companhia, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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