PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AS DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA MPX
1) Quem pode subscrever as debêntures da MPX?
Todo investidor que era acionista da companhia até o fechamento do pregão do dia
22/06/2011 poderá subscrever as debêntures, assim como aqueles que adquirirem os direitos
de subscrição (conforme explicado abaixo).
No caso daqueles que eram acionistas da MPX no fechamento do pregão do dia 22/06/2011,
cada ação ordinária então detida automaticamente recebeu o direito de subscrever 0,158979
debêntures. Após o referido cálculo, será aplicado arredondamento ao volume de Debêntures
Conversíveis, sendo a partir de 0,5 (zero vírgula cinco) arredondado para 1 (um) e abaixo de
0,5 (zero vírgula cinco) arredondado para 0 (zero).
Ou seja, para que um acionista tenha desse modo direito de subscrever pelo menos 1 (uma)
debênture, faz-se necessário que ele tivesse no fechamento do pregão do dia 22/06/2011,
pelo menos 4 ações ordinárias da MPXE (MPXE3). Por favor, cheque sua posição acionária de
MPX na corretora, uma vez que além das ações da MPXE3, já deve também aparecer o ticker
MPXE11, que é exatamente o direito de subscrever as debêntures.
2) Eu não sou acionista. Consigo adquirir os direitos para subscrever as debêntures?
Sim. Os direitos de subscrição serão negociados na Bovespa até o dia 18/07/2011 (5 dias úteis
antes do término do período de subscrição) e você pode adquiri-los via sua corretora. O ticker
é MPXE11 e dá o direito ao comprador de subscrever 1 (uma) debênture da MPX.
3) Eu sou acionista e não quero subscrever. Posso vender meu direito?
Sim. Os direitos de subscrição serão negociados na Bovespa até o dia 18/07/2011 e você pode
pedir para sua corretora vendê-los no mercado.
4) Se eu for acionista, receber o direito e não fizer nada, o que acontece?
Ao receber a MPXE11, o acionista deve optar entre a subscrição das debêntures ou a venda
dos direitos, que serão negociados na Bovespa até o dia 18/07/2011. Após o final do período
de subscrição, no dia 25/07/2011, todos os direitos que não tenham sido exercidos deixarão
de existir.
5) O ticker MPXE11 representa uma debênture da MPX?
Não. A MPXE11 é o direito de subscrição de 1 (uma) debênture. Ao adquirir a MPXE11, você
tem o direito de subscrever (isto é, comprar) 1 (uma) debênture.
6) Qual o valor de subscrição de cada de debênture?
Cada debênture deverá ser subscrita por R$63,00, sendo tal valor unitário atualizado pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA somado aos juros de 4%
ao ano desde 15/06/2011.
7) Quais são as características das debêntures ?
As debêntures serão protegidas contra a inflação (isto é, indexadas ao IPCA) e renderão juros
anuais de 4% sobre o seu valor atualizado. Elas serão admitidas para negociação no
Bovespafix, segmento de renda fixa da BM&FBovespa.

8) Qual o valor para converter essas debêntures em ações da MPX?
A critério exclusivo de cada um dos seus detentores, as debêntures poderão ser convertidas, a
qualquer momento, em novas ações ordinárias de emissão da Companhia dentro do prazo de
3 anos contados da data de emissão (15/05/2011). A conversão será feita com base num
preço fixo de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por ação. Entre em contato sua corretora para
maiores detalhes sobre o procedimento de conversão.
9) O que preciso fazer para subscrever a debêntures?
Os acionistas que desejarem subscrever as debêntures deverão entrar em contato com sua
corretora ou então comparecer exclusivamente nas agências do Banco Itáu listadas abaixo,
onde procederão à assinatura do boletim de subscrição das Debêntures Conversíveis.
AGÊNCIA
Nº
Belo Horizonte1403
MG
Brasília - DF
0522
Curitiba - PR

0548

Porto Alegre –
0897
RS
Rio de Janeiro 0576
RJ
Salvador - BA
0129
São Paulo - SP

TITULAR
Jussara M.ª Miranda
F. Souza
Constância M. S.
Oliveira
Marcia Regina N.
Machado
Sandra Ferreira da
Silva
Mônica Lopes C.
Rodrigues
Watson
Carlos
Passos Barreto
Aparecida Procopio

ENDEREÇO
AV: João Pinheiro,195
SCS quadra 3 Edifício Dona Angela –
sobreloja
Rua: João Negrão,65
Rua: Sete de setembro,746 – térreo
Rua: Sete de Setembro,99 – s/solo
AV: Estados Unidos ,50 2º andar Ed.
Sesquicentenário
Rua: Boa Vista, 176 – sub-solo

10) Quais os documentos necessários para subscrição das debêntures?
Pessoa Física: Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) e comprovante de endereço.
Pessoa Jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social e a Ata de Assembleia que elegeu os
administradores em exercício, devidamente arquivada na Junta Comercial competente e
comprovante de endereço.
No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo
instrumento público de mandato ou instrumento privado de mandato com firma reconhecida.
11) O que são sobras?
São os direitos de subscrição das debêntures não subscritas durante o período de subscrição
que vai até o dia 25/07/2011.
12) Tenho direito a participar de eventuais sobras? Como devo proceder para ter direito em
subscrever as sobras?
Os acionistas que subscreverem as debêntures através de uma corretora ou do Banco Itaú
poderão pedir sobras. O tamanho das sobras e a proporção que os acionistas terão direito de

subscrever das sobras serão informados ao mercado após o encerramento do período de
exercício do período de subscrição que vai até o dia 25/07/2011.
13) Em que período serão subscritas as sobras?
O prazo para a subscrição das eventuais sobras será de 10 (dez) dias. A data de inicio desse
período será divulgada pela MPX tão logo termine o prazo de preferência (isto é, 25/07/2011).
14) Onde posso conseguir mais informações?
Você pode conseguir mais informações no site de Relações com Investidores da MPX,
enviando e-mail para ri.mpx@mpx.com.br ou entrando em contato com a área de Relações
com Investidores através do telefone 21 2555-5558/ 212555-6485.

