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FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), em atendimento ao disposto no art. 157 da Lei 6.404/76 e às disposições da Instrução n. 358, de 3 de janeiro de
2002 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), esclarece a seus acionistas e ao mercado em geral que, diferentemente
do informado no Fato Relevante publicado em 03 de julho de 2013, relativo ao aumento de capital social aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia em 3 de julho de 2013 (“Aumento de Capital Privado”), as ações ordinárias a
serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital Privado farão jus ao recebimento integral, e não pro rata tempore, como
anteriormente informado, de dividendos, juros sobre capital próprio e distribuições de capital aprovados pela Companhia,
em relação ao ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2013.
A MPX informa ainda que a posição acionária do fechamento de 08 de julho de 2013 servirá de base para fins de
determinação dos direitos de preferência para os acionistas da Companhia no Aumento de Capital Privado.
O Aviso aos Acionistas contendo todos os detalhes e procedimentos relacionados ao Aumento de Capital Privado será
divulgado oportunamente.

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A. 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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