Comunicado ao Mercado - Sobras Debêntures
Comunicado ao Mercado
Rio de Janeiro, 25 de julho de 2011 – A MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3; GDR
I: MPXEY) comunica aos subscritores de Debêntures Conversíveis (cujo prazo para o exercício do direito de preferência se
encerrou em 25/07/2011) que manifestaram interesse de subscrever eventuais sobras, poderão subscrevê-las na proporção
de 0,042012541 debênture para cada 1 (uma) Debênture Conversível subscrita, que corresponde a 4,201254083%.
O Preço Unitário para o período entre 26 de julho até 04 de agosto de 2011 encontra-se na tabela abaixo:
Data
26/7/2011
27/7/2011
28/7/2011
29/7/2011
30/7/2011
31/7/2011
1/8/2011
2/8/2011
3/8/2011
4/8/2011

Preço Unitário
R$ 63,401677
R$ 63,416070
R$ 63,430465
R$ 63,444865
R$ 63,459268
R$ 63,459268
R$ 63,459268
R$ 63,473673
R$ 63,488083
R$ 63,502496

As subscrições das sobras que forem realizadas através da BM&FBovespa serão liquidadas no dia 04/08/2011 ao valor de
R$ 63,502496.
Maiores informações poderão ser obtidas por solicitações enviadas ao seguinte endereço: ri.mpx@mpx.com.br
Eduardo Karrer
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

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 12 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 estimados em 4 bilhões de toneladas, suficientes para 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 em 11,3 Tcf.
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