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Rio de Janeiro, 05 de março de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, a Diretoria da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) aprovou o pleito da Usina Termelétrica Porto do Pecém I (“UTE Pecém I” ou
“Empreendimento”), uma parceria 50%/50% entre MPX e EDP – Energias do Brasil S.A., para alteração da aplicação do
Artigo 3º da Resolução Normativa nº 165/2005, que estabelece o mecanismo de repasse às distribuidoras do custo de
aquisição de energia para recomposição de lastro, em função do atraso do início da operação comercial da usina.

O pleito aprovado pela ANEEL determina que o repasse dos custos de recomposição de lastro de energia para os
consumidores finais se dê pelo mínimo valor entre: (i) o valor do contrato de compra de energia para reposição; e (ii) o
índice custo benefício (“ICB”) do leilão no qual a energia foi comercializada, atualizado pelo IPCA. A UTE Pecém I
comercializou 615 MW médios no LEN A-5 de 2007, ao ICB de R$ 171,12/MWh (data-base: novembro de 2012). A
decisão é retroativa à data de início dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), em 23
de julho de 2012.
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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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