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Em 15 de outubro de 2007, o Comitê de Enquadramento e Crédito do BNDES aprovou o enquadramento dos
projetos das UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui para análise visando concessão de financiamento de longo
prazo na modalidade project finance.
Também em 15 de outubro de 2007 foi assinado o contrato de assessoria financeira com Citibank para
estruturação do financiamento dos projetos das UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui.
Em 16 de outubro de 2007, as UTEs Porto do Pecém e Porto de Itaqui venderam a quase totalidade de suas
capacidades de geração de energia da primeira fase no leilão A-5 realizado pela CCEE, para contratos de
fornecimento com duração de 15 anos.
Em 19 de outubro de 2007, a MPX celebrou um contrato com a AMCI por meio do qual foi outorgado para a
MPX o direito de primeira oferta para adquirir até 50% da participação de 33,3% que a AMCI detém na mina
de carvão Reveuboe, situada em Moçambique. Também foi outorgado direito de preferência para adquirir
parte ou totalidade da produção de carvão térmico extraído desta mina, estimada em 3 milhões de toneladas de
carvão por ano.
Em 21 de novembro de 2007 foi celebrado o Contrato de Participação no Novo Mercado, que entrou em vigor
na data do anúncio do início da oferta pública primária de ações ordinárias da Companhia.
No dia 23 de novembro de 2007, a MPX assinou com o Santander uma proposta de assessoria financeira e de
outorga de garantia firme na concessão e estruturação de empréstimo-ponte, no montante de US$ 200
milhões, e ainda de financiamento de longo prazo no valor de US$ 1 bilhão, ambos dedicados à implantação da
UTE Porto do Açu.
Em dezembro de 2007, a MPX emitiu 1.903.743 ações ordinárias ao preço de R$ 1.006,63 por ação, que
começaram a ser negociadas no segmento do Novo Mercado da Bovespa em 14 de dezembro de 2007. Em
janeiro de 2008 foi exercida a opção para a subscrição de um lote suplementar de 118.261 ações ordinárias ao
mesmo preço. O encerramento da oferta pública se deu em 17 de janeiro de 2008 e, considerando as ações do
lote suplementar, foram disponibilizadas ao mercado um total de 2.022.004 ações, resultando em uma captação
no valor de R$ 2,0 bilhões.
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