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Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2013 – 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 a seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião de diretoria realizada nesta data, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(“Aneel”) aprovou a alteração do cronograma de implantação das usinas termelétricas Porto de Pecém II (“UTE Pecém II”)
e Parnaíba I (“UTE Parnaíba I”), bem como da data de início de suprimento prevista nos Contratos de Comercialização de
Energia no Ambiente Regulado (CCEAR).
A Aneel aprovou a postergação do início de suprimento de energia da UTE Pecém II (365 MW) para 01 de junho de 2013
e da UTE Parnaíba I (676 MW) para 01 de abril de 2013 ou, em ambos os casos, a data de efetivo início da operação
comercial das usinas, o que ocorrer primeiro.
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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 de sua
empresa coligada, OGX Maranhão, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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