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MPX Exerce Opção para Aquisição do Projeto UTE MC2 Nova Venécia
-- Projeto tem capacidade de 176 MW e energia contratada no LEN A-5 de 2008 --

Rio de Janeiro, 21 de novembro 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 de energia
já licenciados da América do Sul e negócios complementares em geração elétrica e exploração de gás natural, informa que
notificou a Star Energy Participações S.A. e a Bertin Energia e Participações S.A. acerca do exercício de uma opção para a
aquisição da totalidade do capital social da UTE MC2 Nova Venécia (“Nova Venécia” ou “Projeto”), detentora de
autorização para a construção de uma usina termelétrica com capacidade de 176 MW, no Estado do Espírito Santo.
Nova Venécia comercializou energia no Leilão de Energia Nova A-5, realizado em 30 de setembro de 2008, na forma de
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado por Disponibilidade (“CCEARs”), totalizando 98 MW
médios, a um preço (Índice de Custo Benefício – ICB) de R$ 146,0/MWh e receita fixa anual de R$ 71.899.231,99 (ambos
os valores na data-base de janeiro de 2008). Os CCEARs têm prazo de 15 anos, com início de vigência em janeiro de 2013.
A MPX pretende transferir o Projeto para a Bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão, onde possui Licença de Instalação
para até 3.722 MW de geração térmica a gás. Atualmente, a Companhia constrói 1.362 MW, dos quais 1.193 MW já
possuem contratos de longo prazo no Ambiente de Comercialização Regulado. A capacidade não contratada em
construção, com início de operação previsto para o segundo trimestre de 2013, seria destinada a suprir os contratos de
Nova Venécia.
A aquisição está ainda sujeita à obtenção da autorização do Ministério de Minas e Energia (MME) para a adequação do
projeto à implantação na Bacia do Parnaíba. A Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em reunião
realizada em 20 de novembro de 2012, concedeu o prazo de noventa dias para a obtenção da referida autorização.
As condições comerciais definitivas da transação serão divulgadas quando da obtenção das devidas autorizações.
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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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