ANEXO 14 DA INSTRUÇÃO CVM 481/2009 - AUMENTO DE CAPITAL (RCA de 24.05.2012, às 11h)

MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ANEXO 14 DA INSTRUÇÃO CVM 481/2009
AUMENTO DE CAPITAL
Em conformidade com o artigo 14 da Instrução CVM 481/2009 e com as orientações fornecidas pela Comissão de Valores
Mobiliários no item 29.5 do Ofício-Circular/CVM/SEP/N°002/2012, divulgado em 26 de março de 2012, os
administradores da MPX Energia S.A. (“Companhia”) vêm a público informar que, em Reunião do Conselho de
Administração realizada nesta data, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, nos seguintes termos:
1. Informar valor do aumento e do novo capital social
O capital social da Companhia foi aumentado em R$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais), passando de R$
2.735.989.921,97 (dois bilhões, setecentos e trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e
um Reais e noventa e sete centavos) para R$ 3.735.989.984,97 (três bilhões, setecentos e trinta e cinco milhões,
novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro Reais e noventa e sete centavos).
2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em ações; (b) exercício de direito
de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações
O aumento de capital foi realizado mediante a subscrição de novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas.
O aumento de capital foi realizado em virtude da operação entre a Companhia e a E.ON AG, conforme divulgado nos
Fatos Relevantes publicados pela Companhia de 11 de janeiro e 18 de abril de 2012. Como consequências econômicas,
temos um investimento de R$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais) na Companhia. O aumento de capital
em questão não terá consequências jurídicas relevantes, tendo em vista que foi oferecido o direito de preferência para a
totalidade dos acionistas da Companhia.
Tal aumento de capital foi aprovado pelo Conselho de Administração sob a condição suspensiva de que seja realizada a

efetiva subscrição e integralização, pela E.ON AG ou qualquer de suas subsidiárias (“E.ON”), das ações a serem emitidas
pela Companhia, a cuja subscrição a E.ON fizer jus, em decorrência da cessão do direito de preferência do Sr. Eike Fuhrken
Batista à E.ON, no contexto do aumento de capital da Companhia deliberado, nos termos do Investment Agreement
(Acordo de Investimento) celebrado entre a Companhia, a E.ON e sua subsidiária DD BRAZIL HOLDINGS S.À R.L e o
acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, em 17 de abril de 2012, conforme divulgado nos Fatos
Relevantes da Companhia de 11 de janeiro e 18 de abril de 2012. Dessa forma, caso a E.ON não subscreva e integralize, na
presente data, as ações a que fizer jus em decorrência da cessão do direito de preferência acima mencionada, a deliberação
de aumento de capital da Companhia não produzirá qualquer efeito, em virtude da não implementação da condição
suspensiva (“Condição”).
4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal
Não aplicável.
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações
a. Descrever a destinação dos recursos
Os recursos serão destinados para a conta de capital social da Companhia.
b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Serão emitidas 22.623.796 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentas e noventa e seis) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídas às ações a serem emitidas
As novas ações emitidas farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo
dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia
após a homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração.
d. Informar se a subscrição será pública ou particular
A subscrição será particular, realizada pelos acionistas da MPX Energia S.A. na presente data e pela E.ON AG ou suas
subsidiárias, mediante a cessão do direito de preferência do acionista controlador da Companhia em seu favor, Sr. Eike
Fuhrken Batista.
e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que
tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses
montantes já forem conhecidos.
As partes relacionadas não subscreverão ações no aumento de capital, em decorrência da cessão de seus respectivos
direitos de preferência para a E.ON AG conforme divulgado nos Fatos Relevantes publicados pela Companhia em 11 de
janeiro e 18 de abril de 2012.

f. Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação deve ser delegada ao conselho de
administração, nos casos de distribuição pública.
O preço de emissão por ação é de R$ 44,20125000243 e foi fixado com base no art. 171, § 1º, III, da Lei das Sociedades
por Ações.
g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de
emissão que será destinada à reserva de capital.
Não aplicável, uma vez que as ações de emissão da Companhia não possuem valor nominal e nenhuma parcela do preço de
emissão será destinada à reserva de capital.
h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição
provocada pelo aumento.
O aumento de capital é realizado no âmbito da operação com a E.ON AG, conforme divulgada nos Fatos Relevantes
publicados pela Companhia em 11 de janeiro e 18 de abril de 2012.
i. Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que
determinaram a sua escolha.
O preço de emissão foi fixado com base no art. 171, § 1º, III, da Lei das Sociedades por Ações.
j. Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio
ou deságio e explicar como ele foi determinado.
O ágio no preço de emissão é de 53% (cinquenta e três por cento) em relação à cotação média das ações da Companhia na
BM&FBOVESPA (R$ 45,2563 por ação) nos pregões realizados entre 28 de novembro de 2011 e 09 de janeiro de 2012
(período de 30 dias anteriores ao anúncio da transação com a E.ON), depois de descontado 20,6949915% do preço,
referente à avaliação da CCX Carvão da Colômbia S.A., sociedade que absorverá a parcela cindida do acervo líquido da
Companhia, conforme divulgado no Fato Relevante publicado pela Companhia em 20 de abril de 2012. Referido preço
justifica-se na medida em que é condição indispensável para a concretização do investimento relevante da E.ON na
Companhia, conforme já amplamente divulgado ao mercado por meio de Fatos Relevantes datados de 11 de janeiro e 18 de
abril de 2012.
k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão.
Não aplicável.
l. Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos mercados em que são negociadas,
identificando:
Dispensado.

m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos
Dispensado.
n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão

Acionistas
capital
Acionista Controlador
Free Float
Outros*
Total

Percentual após Conversão

Percentual Após aumento de

61,09%
38,92%
0,00%
100,00%

53,92%
34,35%
11,74%
100,00%

* Supondo que 0% da base acionária atual acompanhe a operação e que 100% das sobras sejam compradas por terceiros.

o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas
Os acionistas da Companhia que, nesta data, forem detentores de ações ordinárias, incluindo os debenturistas da
Companhia que tenham solicitado a conversão de suas debêntures até 16 de maio de 2012, terão direito de preferência na
subscrição do aumento de capital social ora aprovado, que poderá ser exercido a partir da presente data e até 25 de junho
de 2012 (inclusive), conforme Aviso aos Acionistas a ser publicado pela Companhia, com o detalhamento dos
procedimentos a serem observados por aqueles que tiverem interesse em subscrever as novas ações.
p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e
condições a que está sujeito esse direito
A totalidade dos acionistas da Companhia terá direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas. Os termos e
condições para exercício desse direito estão detalhados no item “o” acima e no Aviso aos Acionistas a ser publicado pela
Companhia em 25 de maio de 2012.
q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras.
Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as eventuais sobras de ações não subscritas serão
rateadas entre os acionistas que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição,
durante o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de publicação de Aviso aos Acionistas informando o número de sobras
de ações não subscritas. Após tal rateio, havendo, ainda, eventuais sobras de ações não subscritas, tal procedimento de
rateio de sobras será repetido.
Na hipótese de haver sobras não subscritas após os 2 (dois) rateios acima mencionados, o eventual saldo será totalmente
subscrito e integralizado pela E.ON AG ou suas subsidiárias, em até 08 (oito) dias contados do término do prazo para
subscrição e integralização das ações decorrentes do 2º (segundo) rateio acima mencionado.
r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados caso haja previsão de homologação parcial do

aumento de capital
Não aplicável.
s. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados caso o preço de emissão das ações seja, total ou
parcialmente, realizado em bens
Não aplicável.
6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas:
a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os
acionistas.
b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas
companhias com ações sem valor nominal
c. Em caso de distribuição de novas ações
i. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
ii. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações
iii. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídas às ações a serem emitidas
iv. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei
9.249, de 26 de dezembro de 1995
v. Informar o tratamento das frações, se for o caso
d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976
e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando cabível
Não aplicável.
7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por exercício de bônus de subscrição:
a. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
b. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
Não aplicável.
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