ANEXO 14 DA INSTRUÇÃO CVM 481/2009 - AUMENTO DE CAPITAL (RCA DE 24.05.2012, ÀS 9h)

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$ 1.429.952.315,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e nove milhões,
novecentas e cinquenta e dois mil, trezentos e quinze Reais), passando de R$ 2.048.224.378,15 (dois bilhões, quarenta e
oito milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quinze centavos) para R$ 3.478.176.693,15
(três bilhões, quatrocentos e setenta e oito milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e três Reais e quinze
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 conversão de debêntures em ações de emissão da Companhia.
3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas.
As debêntures de emissão da Companhia são conversíveis a qualquer momento, conforme previsto na respectiva escritura.
No âmbito da operação com a E.ON AG, divulgada nos Fatos Relevantes da Companhia de 11 de janeiro e 18 de abril de
2012, e a fim de permitir que os debenturistas da Companhia participassem dos efeitos de tal transação, incluindo a cisão
parcial da Companhia, a Companhia emitiu Comunicado aos Debenturistas em 3 de maio de 2012 indicando os
procedimentos para a conversão das debêntures por seus titulares.
A emissão de ações da Companhia e o consequente aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital

autorizado, em virtude da conversão de debêntures emitidas pela Companhia (“Ratificação do Aumento de Capital”) está
sujeita à 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 no
valor total de R$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais), a ser deliberado pelo Conselho de Administração da
Companhia em 24 de maio de 2012, 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 Ratificação do Aumento de Capital da Companhia não
produzirá qualquer efeito, em virtude da não implementação da condição suspensiva (“Condição”). Caso a Condição não
seja verificada nos termos acima, os debenturistas que tenham solicitado a conversão de suas debêntures em ações
ordinárias da Companhia objeto da presente Ratificação do Aumento de Capital manterão a qualidade de debenturistas da
Companhia e, caso ainda tenham interesse em converter suas debêntures após a presente data, deverão realizar nova
solicitação de conversão, nos termos do Comunicado aos Debenturistas divulgado pela Companhia em 3 de maio de 2012.
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
b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídas às ações a serem emitidas
d. Informar se a subscrição será pública ou particular
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.
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.
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.
h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição
provocada pelo aumento.
i. Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que

determinaram a sua escolha.
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.
k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão.
l. Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos mercados em que são negociadas,
identificando:
m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos
n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão
o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas
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
q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras.
r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados caso haja previsão de homologação parcial do
aumento de capital
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
Serão emitidas 33.254.705 (trinta e três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentas e cinco) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
b. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
As ações resultantes do aumento de capital aprovado participarão em absoluta igualdade de condições em todos os
benefícios concedidos às ações ordinária existentes, inclusive no que diz respeito ao recebimento de dividendos e eventuais
remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia a partir da presente data.
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