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AVISO AOS DEBENTURISTAS
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2012 - A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), comunica aos detentores de debêntures da série única da 1ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações
com garantia flutuante, de emissão da MPX (“Debenturistas”), que em 15 de junho de 2012 pagará juros no valor de R$
2,645719 (dois reais, seiscentos e quarenta e cinco mil e setecentos e dezenove milionésimos) por debênture, ex-juros a
partir 15 de junho de 2012.
O valor líquido das retenções de impostos será creditado nas contas correntes indicadas pelos debenturistas no momento
da subscrição das debêntures. Para mais informações relativas ao crédito dos juros, informamos que o contato deverá ser
realizado através do Banco Itaú S.A., no Investfone (11) 5029-7780.
Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail de Relações com Investidores da MPX (ri.mpx@mpx.com.br) e/ou
com o agente fiduciário, Planner Trustee DTVM LTDA, através do e-mail vrodrigues@plannercorretora.com.br.
Eduardo Karrer
Presidente e Diretor de Relação com Investidores
MPX Energia S.A.
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 excede 14 GW de capacidade e 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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