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Rio de Janeiro, 22 de maio de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), em esclarecimento ao artigo veiculado pela agência de notícias Reuters em 21 de maio de 2013 – Governo impõe
térmica bicombustível à MPX por gás insuficiente, informa que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) validou um volume total recuperável no campo de Gavião Branco (“Gavião Branco”) equivalente
a 3,9 bilhões de metros cúbicos de gás natural. O volume validado é suficiente para atender à demanda de gás da UTE
Parnaíba III (previamente, UTE MC2 Nova Venécia), assumindo um despacho de 68% durante os 15 anos de vigência do
Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). Considerando que a legislação vigente (Portaria
649/2011) determina que usinas termelétricas participantes dos leilões de energia nova devem comprovar disponibilidade
de combustível que permita despacho de 100% durante a vigência do CCEAR, a Companhia assumiu o compromisso de,
caso e quando necessário, tornar a usina bicombustível. O compromisso assumido pela MPX permitiu à Companhia
cumprir o prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para a conclusão da aquisição da UTE
MC2 Nova Venécia e subsequente transferência do projeto para a bacia do Parnaíba.

A Companhia avança na campanha exploratória de Gavião Branco e, ao longo dos próximos meses, deverá apresentar à
ANP o plano de desenvolvimento revisado do campo, incorporando os resultados recentes da perfuração, que corroboram
estimativas de volume de gás compatíveis com um despacho de 100% durante a vigência do CCEAR.
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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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