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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS
EM AÇÕES, COM GARANTIA FLUTUANTE DA MPX ENERGIA S.A.

Ficam convocados os titulares de debêntures da série única da 1ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações,
com garantia flutuante, da MPX Energia S.A. (“Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente), a se reunirem em
Assembleia Geral de Debenturistas, que será realizada no dia 24 de abril de 2013, às 11 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, 9º andar,
Centro, CEP 20031-100, a fim de se manifestarem, para os fins e efeitos da Cláusula 25.1(l) da respectiva escritura de
emissão das debêntures, sobre a operação por meio da qual a E.ON SE (ou qualquer de suas subsidiárias) irá adquirir
24,5% (vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento) do capital social da Companhia detidos pelo Sr. Eike Fuhrken
Batista, e ambos celebrarão um acordo de acionistas que irá prever o controle compartilhado da Companhia, conforme
divulgado no Fato Relevante da Companhia de 28 de março de 2013.
Informações relacionadas à matéria a ser discutida e deliberada na Assembleia Geral de Debenturistas podem ser obtidas, a
partir desta data, com a Companhia, no endereço eletrônico www.mpx.com.br/ri, e/ou com o agente fiduciário, no seguinte
endereço:

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi
CEP: 04538-132 – São Paulo/SP
At.: Sra. Viviane Rodrigues (vrodrigues@planner.com.br)

Os Debenturistas deverão apresentar extrato da respectiva conta das debêntures, aberta em nome de cada debenturista,
emitido pela instituição financeira responsável pela escrituração das debêntures e/ou pela CETIP S.A. - Mercados

Organizados, conforme o caso, e aqueles que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o respectivo
instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Debenturistas, na sede social
do agente fiduciário, no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2013.
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