MPX assina acordo para assumir a gestão das Usinas Termelétricas Energia Pecém, Itaqui e Pecém II
Rio de Janeiro, 08 de julho de 2012 - A MPX Energia S.A. (“MPX”) (BOVESPA: MPXE3; GDR I: MPXEY), uma
empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já licenciados de energia da América
do Sul, com mais de 14 GW, e negócios complementares em geração elétrica e exploração de gás natural, comunica que
firmou um acordo para assumir a gestão das obras de das Usinas Termelétricas Energia Pecém (“Pecém”), Itaqui (“Itaqui”)
e Pecém II (“Pecém II”) (em conjunto, “Empreendimentos”), através da aquisição, em conjunto com a EDP-Energias do
Brasil S.A. (“EDP”) e em iguais proporções, de 100% das ações da MABE Brasil Ltda. (“MABE”), consórcio formado
pelas empresas Maire Tecnimont Group (“Tecnimont”) e Grupo Efacec (“Efacec”), pelo valor simbólico de R$ 1,00. A
aquisição, sujeita à aprovação pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, permitirá à Companhia
assumir a administração das obras evitando interrupções nos trabalhos em curso, e garantindo uma gestão eficaz dos
Empreendimentos até sua conclusão.

MPX e EDP acordaram que Pecém II e Itaqui, empreendimentos controlados integralmente pela MPX, serão
administrados exclusivamente pela MPX.

Como parte do acordo, Tecnimont e Efacec aportarão na MABE R$ 421 milhões em caixa, além de abrir mão do caixa
retido atualmente pelos Empreendimentos, no valor total de R$ 185 milhões. Adicionalmente, os atuais controladores da
MABE continuam a garantir o desempenho dos Empreendimentos, através de garantias bancárias relativas à performance
das unidades, totalizando R$ 411 milhões. Cabe ainda ressaltar que Tecnimont e Efacec, em conjunto, aportaram garantias
bancárias adicionais no valor total de R$ 166 milhões para cobrir eventuais claims e contingências.

R$ milhões

Pecém Pecém II Itaqui Total

Capitalização da MABE

196

110

115

421

Caixa Retido nos Empreendimentos

100

47

38

185

Garantias de Desempenho

200

104

107

411

Garantias para claims e contingências

83

42

41

166

O investimento estimado para a conclusão dos Empreendimentos é de aproximadamente R$ 250 milhões para Pecém
(referente à 100% do empreendimento), R$ 200 milhões para Itaqui e R$ 180 milhões para Pecém II.
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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 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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