COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 30 de maiode 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, atendendo ao disposto no
artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu correspondência da BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”), subsidiária integral do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), informando que, através da conversão de
debêntures em ações ordinárias de emissão da Companhia, passou a deter 19.941.179 ações,
correspondentes a uma participação acionária de 11,7% do capital da MPX.
O referido aumento de participação não altera o controle ou a estrutura administrativa da MPX.
Encontra-se em anexo correspondência enviada pela BNDESPAR à MPX nesse sentido.
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MPX Energia S.A.

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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