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AVISO LEGAL
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da
Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que
denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar",
"prever", "esperar“, "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.
Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer
com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta
apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante
quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações
constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças
entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em
parte sem a sua prévia anuência por escrito.
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1
DESTAQUES

DESTAQUES
MPX e E.ON assinaram os acordos definitivos para a criação da maior empresa
privada de geração de energia no Brasil, com o objetivo de alcançar 20GW
 E.ON irá adquirir uma participação de 10% na MPX através de um aumento de
capital de R$ 1,0 bilhão

 Possibilidade de financiamento pela E.ON do equity da MPX nos projetos da JV
permitirá a aceleração da implementação do portfolio de projetos
Ativos de carvão na Colômbia serão cindidos, formando uma empresa independente,
listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA - CCX
Estudo de pré-viabilidade confirmou atratividade econômica do sistema integrado de
mineração de carvão da MPX na Colômbia (CCX):
 Reservas de carvão certificadas em 671,8 milhões de toneladas

 92% do total das reservas de carvão são do tipo PCI
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CRIAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DA JOINT-VENTURE
COM A E.ON
Cronograma Estimado para a Transação

24 de Maio de 2012

.

17 Abril de 2012

 Assinatura dos
Documentos Definitivos

.

9 de Maio de 2012
 Aprovação da cisão
dos ativos de
mineração na
Colômbia em
Assembleia Geral de
Debenturistas

16 de Maio de 2012
 Data limite para
solicitação de conversão
das debêntures para os
acionistas que desejam
receber ações da MPX e
CCX

 Assembleia Geral de
Acionistas da MPX e CCX
 Início do período de
subscrição para o
aumento de capital na
MPX
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2
DESTAQUES DO 1T12

DESTAQUES OPERACIONAIS
Crescimento da receita operacional líquida da MPX Comercializadora devido ao aumento do
volume de energia vendida
UTEs Pecém I e Itaqui em fase final de comissionamento
Próximos passos:
(i)

Primeiro vapor para turbina e testes de velocidade

(ii) Primeiro sincronismo – Planta passa a receber PLD pela energia entregue ao sistema
(iii) Testes elétricos & entrada em operação comercial
UTE Parnaíba
Trabalhos de terraplanagem em estágio avançado

3 turbinas e 3 geradores elétricos já se encontram no site e 2 turbinas adicionais
esperadas em breve
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DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Operacionais
(Em milhares de reais)
Despesas
Pessoal
Serviços de terceiros
Arrendamentos e aluguéis
Outras despesas
Total
Depreciação e amortização
Total

Controladora
1T12
1T11

% Var

Consolidado
1T12
1T11

% Var

(17.573)
(12.902)
(1.979)

(21.234)
(7.509)
(2.089)

-17,2%
71,8%
-5,3%

(27.440)
(26.301)
(4.263)

(27.239)
(14.201)
(3.531)

0,7%
85,2%
20,7%

(733)
(33.187)

(1.294)
(32.126)

-209,7%
3,3%

(5.024)
(63.028)

(4.266)
(49.236)

166,6%
28,0%

(393)

(218)

79,7%

(1.304)

(604)

115,8%

(33.579)

(32.344)

3,8%

(64.332)

(49.840)

29,1%

Queda nas Despesas com Pessoal na Controladora, devido à:
• Redução na folha de pagamento resultante da transferência dos funcionários da controladora para os
projetos da Companhia
• Despesas menores com planos de opções de ações
Crescimento das Despesas Consolidadas com Serviços de Terceiros Consolidado, resultante de:
• Conclusão do estudo de pré-viabilidade da mina de San Juan na Colômbia
• Intensificação dos trabalhos de construção das usinas nas usinas do Parnaíba
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DÍVIDA CONSOLIDADA & POSIÇÃO DE CAIXA
Dívida (R$ milhões)

Caixa e Valores Mobiliários: R$ 1.325,1 milhões
Dívida Bruta Consolidada Total: R$ 4.961,0 milhões

1.597
(32%)

Curto prazo: R$ 1.597,6 milhões

3.363
(68%)

 Empréstimo-ponte de R$ 825 milhões de para Parnaíba –
Fase I e R$ 225 milhões para Parnaíba – Fase II => a serem
pagos com o desembolso do financiamento de longo prazo,
esperado para 2S2012

Curto Prazo

Longo Prazo

 R$ 328,5 milhões alocados na MPX Colômbia => passará a
ser independente, como parte da operação com a E.ON.

Perfil de Maturação da Dívida

 Prazo de Amortização: 14 anos

1.325,1
813,2

990,2

Custo médio da dívida: 9,35%
Prazo Médio: 5,8 anos

2.688,2

(R$ milhões)

Longo prazo: R$ 3.363,4 milhões

Caixa e
Valores
Mobiliários

2012

2013

251,9

227,7

2014

2015

De 2016 até o
vencimento
9

3
CCX: UMA NOVA FORÇA NA SETOR DO

CARVÃO

CAMPANHA EXPLORATÓRIA
Uma extensa campanha de perfuração avaliou recursos potenciais
subterrâneos e confirmou a qualidade diferenciada do carvão
2009-2011: +30.000 metros perfurados para
acessar os recursos/reservas de carvão
Sísmica-3D de alta resolução, a maior já aplicada
a um depósito de carvão: uma parceria de sucesso
com a OGX
Todos os furos apresentaram resultados positivos
Formações carboníferas espessas e contínuas,

adequadas para mineração longwall (Formação de
Cerrejón)
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MINA SUBTERRÂNEA DE SAN JUAN
Depósito de Classe-Mundial e Alta-Qualidade
ÁREA COBERTA
POR SÍSMICA 3D

Recursos: total 5.642 Mt certificados (AMEC)
Reservas: total 672 Mt certificados (Golder),
recuperável a partir de painéis longwall +
desenvolvimento
>6.289kcal/kg-6.8%cinzas-0.5%S-16.2%TM : inclui
92% de carvão tipo PCI

Oportunidades de Expansão: Formação de Cerrejón
se estende para o sul de San Juan, em áreas da CCX
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SAN JUAN UG: RAMP-UP DE PRODUÇÃO & QUALIDADE
DE CARVÃO
92% de Reservas Certificadas são Carvão do Tipo PCI
Produção:

 Comissionamento no 2S2016
 Início em 2017
 Pico de produção se inicia em 2024
 Produção total (2017-48): 672 Mt
 Produção média (2024-44): 25 Mtpa
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CUSTOS OPERACIONAIS DE SAN JUAN
Posicionada no Quartil Mais Baixo da Curva de Custo Global
de Minas de Carvão Térmico
Custo médio – sem royalties = US$ 38,9/ton:

 Mineração (incluindo SG&A) = US$ 31,3/ton

 Transporte por ferrovia = US$ 3,4/ton
 Porto = US$ 2,2/ton
 Direitos minerários = US$ 2,0/ton

Opex médio total = US$ 48,3/t
Opex da Mina
US$ 31,3/t
65%
Royalties
Governamentais
US$ 9,4/t
19%

Royalties Governamentais:

 10% sobre [preço FOB – custos do porto – custos
da ferrovia]

 Média de US$ 9,4/ton
OPEX médio total: US$ 48,3/ton

Direitos
minerários
US$ 2,0 /t
4%
Porto
US$ 2,2/t
5%
Transporte por
ferrovia
US$ 3,5/t
7%
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MINA SUBTERRÂNEA DE SAN JUAN E LOGÍSTICA
CAPEX 2013 - 2023
Em US$ bilhões
Mina

3,5

Ferrovia

1,1

Porto

0,9

Total

5,5

Accumulated

131

1.045 2.293 3.632 4.336 4.611 4.824 5.070 5.183 5.363 5.466
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CCX: CRIAÇÃO DE VALOR INCREMENTAL PARA OS
ACIONISTAS DA MPX
CISÃO da CCX

Maio de 2012

43.101 para San Juan

1º Relatório
Técnico

Março de 2010

Aquisição do Site
do Porto
Janeiro de 2010

Aquisição dos 1ºs
Direitos Minerários
Abril de 2008

 Autofornecimento
da MPX

 Porto
dedicado de
águas
profundas

 NI 43-101
Declaração
Independente
de recursos e
reservas para
Papayal e
Cañaverales

Permissões
Ambientais
2011

 DAA para o Porto
 DAA para a Ferrovia
 Licença Ambiental
para Cañaverales

Maio de 2012

 CCXC3 listada
no Novo
Mercado
BM&FBOVESPA

 Estudo de préviabilidade
confirma mais
de 30 Mtpa
para o projeto
integrado de
mineração

Uma nova força na indústria de carvão
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