Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA
Comunicado ao Mercado
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2011 – A MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3; GDR
I: MPXEY), sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº
66, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.423.567/0001-21 (“MPX”), neste ato representada de acordo com seu
estatuto social por seus representantes legais abaixo assinados, vem, em resposta ao Ofício
BM&FBOVESPA/GAE/CREM 1430/11, de 16 de junho de 2011 (“Ofício”), prestar as informações solicitadas pela
BM&FBovespa com relação a eventual direito de recesso, nos termos do artigo 256 da Lei 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), em decorrência da celebração de Termo de Compromisso entre MPX e Bertin Energia e Participações
S.A, datado de 14 de junho de 2011, para a aquisição, pela MPX, das sociedades UTE MC2 Joinville S.A. e UTE MC2
João Neiva S.A (em conjunto, “Projetos”), detentoras de autorizações para a construção de usinas termelétricas a gás
natural liquefeito, com capacidade total de 660 MW, no Estado do Espírito Santo.
Inicialmente, conforme destacado no Fato Relevante datado de 15 de junho de 2011 (“Fato Relevante”), a aquisição dos
Projetos está sujeita, dentre outras condições, à obtenção da autorização pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL”), incluindo no que se refere à adequação dos Projetos para sua implantação no Complexo Termelétrico
Parnaíba.
Considerando que o preço e demais condições da aquisição também dependem dos termos da aprovação a ser concedida
pela ANEEL ou, caso necessário, de outra autoridade governamental, e eventualmente do resultado de auditoria legal dos
Projetos, conforme informado no Fato Relevante, estes somente serão divulgados ao mercado quando da satisfação de tais
condições. A divulgação, neste momento, de informações passíveis de variações poderia colocar em risco interesses
legítimos da MPX.
Ademais, note-se que referida aquisição provavelmente será efetivada pela UTE Parnaíba Geração De Energia S.A.,
sociedade na qual a MPX detém 70% do capital e a Petra Energia S.A. os 30% restantes, hipótese em que não incidiria o
disposto no artigo 256 da Lei das S.A.
Assim, entendemos que somente após as definições acima expostas será possível avaliar a incidência do artigo 256 da Lei
das S.A. e prestar as demais informações solicitadas. Nesse sentido, reiteramos o compromisso de divulgar tais
informações no momento apropriado.
Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.
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 11 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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