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- MPX e E.ON anunciaram uma parceria que objetiva alavancar as significativas complementaridades de ambas as
companhias para acelerar o crescimento e desenvolver um negócio de energia maior e mais rentável no Brasil. Como parte
do acordo, a E.ON irá adquirir uma participação minoritária de 10% na MPX através de aumento de capital de R$ 1,0
bilhão.
- A MPX adquiriu contratos de energia de 676 MW (Parnaíba Fase I) e assegurou contratos de energia para 517 MW
adicionais (Parnaíba Fase II) no Leilão de Energia A-3 de 2011. Em dezembro de 2011, o BNDES aprovou o
enquadramento de um financiamento de longo-prazo de R$ 1,6 bilhão para a implantação das usinas no Parnaíba. Um
empréstimo-ponte de R$ 825 milhões foi assegurado para financiar a construção até que o primeiro desembolso do
financiamento de longo-prazo ocorra.
- A OGX Maranhão, joint-venture da MPX na Bacia do Parnaíba, declarou comercialidade de dois campos de gás e recebeu
licença de instalação para produção na região. A capacidade disponível deverá atingir aproximadamente 6 milhões de m³ de
gás natural por dia em 2013. Um empréstimo-ponte no valor total de R$ 600 milhões foi assegurado para financiar o
desenvolvimento desses campos.
- A MPX captou R$ 1,4 bilhão através da emissão de debêntures conversíveis subscritas por BNDESPAR, Gávea
Investimentos, Sr. Eike Batista, o acionista controlador da MPX, e acionistas minoritários.
- Os resultados iniciais do programa de sondagem e de sísmicas 3D na região de San Juan, na Colômbia, reforçaram o
potencial para o desenvolvimento de um sistema de mineração de carvão de classe mundial, que suprirá o mercado
transoceânico global. Como parte do acordo entre a MPX e a E.ON, os ativos de mineração da Colômbia serão cindidos,
formando a CCX - uma nova e independente companhia listada no Novo Mercado da BM&FOVESPA.
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