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Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2012 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3,
GDR I: MPXEY), uma empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já
licenciados de energia da América do Sul e negócios complementares em geração elétrica e exploração de gás natural,
comunica ao mercado que a Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES aprovou um
pacote de financiamento de longo prazo, na modalidade project finance, de R$ 887,5 milhões, para a implantação da Usina
Termelétrica Parnaíba I, com capacidade instalada de 676 MW. Parnaíba I é uma parceria 70/30 entre a MPX e a Petra
Energia S.A.
O financiamento aprovado pelo BNDES terá prazo total de 14 anos e carência para pagamento de juros e principal de até 6
meses após o início da operação da usina. Durante a fase de construção, os juros serão capitalizados. O pacote de
financiamento se divide em três empréstimos diretos
R$ 204,3 milhões com custo contratado de IPCA + TR* + 1,88%;
R$ 671,0 milhões com custo contratado de TJLP + 1,88%;
R$ 12,2 milhões com custo contratado de TJLP.
Considerando o valor total financiado pelo BNDES e o investimento necessário para a implantação do projeto, a estrutura
de capital do projeto será de aproximadamente 30% capital próprio/70% dívida.
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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 da
Companhia, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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*Taxa Referencial do BNDES para empréstimos em IPCA acima de 72 meses.
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