Março de 2013

Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua
administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar“, "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras
ou expressões de acepção semelhante.
Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados
reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros
(inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por
danos consequentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações
prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia
anuência por escrito.
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Sumário da Transação
Sumário – 3 Etapas

Estrutura Acionária Atual

1. E.ON adquire de Eike Batista 24,5% da MPX ao preço
de R$10/ação
■ Preço ajustado até max R$11/ação, conforme preço de

11,7%

EIKE
BATISTA

FREE
FLOAT

53,5%

34,8%

liquidação do aumento de capital e desempenho das ações

nos 6 meses subsequentes
2. MPX realiza oferta primária pública de pelo menos

50%

R$1,2 bi

MPX-E.ON

50%

■ E.ON se compromete a subscrever R$0.4 bi a R$10/ação
■ BTG contratado para executar Oferta Pública com garantia
firme de colocação pelo preço de R$10/ação

Estrutura Acionária Target

3. JV MPX-E.ON reintegrada à MPX a valor contábil
Resultado esperado após Etapa 3:
■ E.ON atinge participação direta na MPX de ~36%

~36,1%

EIKE
BATISTA

FREE
FLOAT

~23,7%

~40,2%

■ Eike Batista reduz sua participação na MPX para ~24%
■ Posição financeira da MPX é reforçada para financiar
investimentos futuros
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Evolução indicativa da estrutura acionária da MPX

E.ON

EIKE
BATISTA

FREE
FLOAT

No total de ações atual: 578,4 milhões

11,7%

53,5%

34,8%

1. E.ON adquire de Eike Batista 24,5% da MPX

36,2%

29,0%

34,8%

2. Aumento de capital de pelo menos R$ 1,2 bi na MPX
ao preço mínimo de R$10/ação

35,2%

24,1%

40,7%

3. Reintegração da JV MPX-E.ON

36,1%

23,7%

40,2%
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Racional da Transação
Fortalecimento da posição financeira e capacidade de execução
Simplificação das estruturas operacionais e de governança
■ MPX, e não mais JV, passa a ser o principal veículo de crescimento da E.ON no Brasil
■ E.ON e Eike Batista celebrarão acordo de acionistas que regulará exercício dos direitos de voto

Fortalecimento da posição financeira da MPX para suportar o desenvolvimento do pipeline de projetos
■ Forte crescimento da demanda de energia esperado nos próximos anos
■ Necessidade estrutural de térmicas para back-up da geração hidro -> leilões de fonte térmica em discussão
■ Robusta carteira de projetos térmicos licenciados e destacada capacidade de originação
■ Acesso privilegiado a combustíveis fósseis para geração térmica

Ampliação da capacidade de execução
■ Maior influência da E.ON na gestão da MPX, ampliando capacidade de execução
■ Experiência comprovada da E.ON na construção e operação de usinas de geração contribuirá para sólida melhoria de
processos na MPX
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Para mais informações, entre em contato com:
Relações com Investidores
(55 21) 2163-9215
ri.mpx@mpx.com.br

