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Rio de Janeiro, 27 de março de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY) comunica ao mercado que, em conjunto com a EDP-Energias do Brasil S.A. (“EDP”) e em iguais proporções,
concluiu a aquisição de 100% das ações da MABE Brasil Ltda. (“MABE”), consórcio formado pelas empresas Maire
Tecnimont SpA (“Tecnimont”) e Grupo Efacec (“Efacec”), referente à gestão das obras das Usinas Termelétricas Energia
Pecém (“Pecém”), Itaqui (“Itaqui”) e Pecém II (“Pecém II”) (em conjunto, “Empreendimentos”).

MPX e EDP acordaram que Pecém II e Itaqui, empreendimentos controlados integralmente pela MPX, continuarão
administrados exclusivamente pela MPX.

Conforme comunicado ao mercado em 08 de julho de 2012, a operação efetivou as condições anunciadas anteriormente
tendo Tecnimont e Efacec mantido as garantias de desempenho dos Empreendimentos, por meio de garantias bancárias
relativas no montante de R$ 411 milhões, sendo R$ 200 milhões relativos à Pecém, R$ 104 milhões relativos à Pecém II e
R$107 milhões relativos à Itaqui.

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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 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 de sua
empresa coligada, OGX Maranhão, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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