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Em julho, a MPX, em conjunto com a EDP-Energias do Brasil, assumiu as obras das UTEs Porto do Pecém I & II e
Porto do Itaqui, visando garantir a gestão eficaz dos empreendimentos até sua conclusão.
Foi concluído o aumento de capital de R$ 1,0 bilhão, através do qual, a E.ON AG adquiriu 11,7% do capital da
MPX.
Em agosto, as ações ordinárias de emissão da Companhia foram desdobradas na razão de 1 para 3. O número total de
ações em circulação passou para 578.241.732.
O teste de formação no poço OGX-88, acumulação de Bom Jesus, na Bacia terrestre do Parnaíba, foi concluído em
36 metros de net pay de gás e as vazões obtidas suportam o futuro desenvolvimento da acumulação.
A MPX adquiriu, através de sua joint-venture com a E.ON AG, 100% do projeto greenfield de geração eólica
Ventos, localizado no Rio Grande do Norte, com capacidade total de 600 MW.
A Corte Suprema do Chile anulou a licença ambiental da usina termelétrica Central Castilla, determinando que o
licenciamento deverá considerar um novo estudo do impacto ambiental em conjunto com o porto que receberá o
carvão para suprir a usina.
Em setembro, a empresa coligada OGX Maranhão obteve licença de operação para início da produção e escoamento
de gás natural nos campos Gavião Real e Gavião Azul, na Bacia do Parnaíba.
Em 10 de outubro, a ANEEL autorizou o deslocamento da data de início dos contratos de energia da UTE Porto do
Itaqui para 20 de dezembro de 2012 ou a data de efetivo início da operação comercial da usina, o que ocorrer
primeiro.
Em 15 de outubro, a Usina Termelétrica Porto do Pecém I realizou a primeira sincronização de sua primeira unidade
geradora (360 MW), com o Sistema Interligado Nacional.
Em 29 de outubro, o IBAMA emitiu licença de operação para a UTE Porto do Itaqui.
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