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Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2011 - A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (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 14 GW, e negócios complementares em mineração de carvão de baixa emissão e exploração
de gás natural, informa que assinou contratos de engenharia, construção e montagem com as empresas espanholas Duro
Felguera e Initec Energia S.A. para a implantação no Complexo Termelétrico MPX Parnaíba, no Estado do Maranhão, de
usinas termelétricas a gás natural.
O contrato de EPC com a Duro Felguera atenderá aos projetos adquiridos da Bertin Energia e Participações S.A. (“Projetos
Bertin”), que totalizam 675,2 MW de capacidade instalada. O valor total do contrato é de R$ 518 milhões.
O contrato de EPC com a Initec atenderá a implantação da UTE Maranhão III, que se sagrou vitoriosa no leilão de energia
nova A-3 de 2011, com capacidade instalada de 499,2 MW. O início da operação em setembro de 2013 se dará em ciclo
aberto, passando a operar em ciclo combinado, sua configuração final, a partir de março de 2014. O valor total do contrato
de EPC com Initec é de R$ 606 milhões.
Os dois contratos de EPC foram firmados na modalidade Empreitada Global (lump sum turn key), com preço e prazo fixos
e garantias de execução e de desempenho das unidades geradoras.
A recente parceria entre a MPX e a GE Energy, uma das empresas-líderes mundiais na fabricação de turbinas para geração
a gás, assegurou o fornecimento dos equipamentos para o complexo termelétrico da Parnaíba. As turbinas já estão em
fabricação, com a entrega das duas primeiras prevista para dezembro de 2011 e as demais no início de 2012.
A MPX já possui Licença de Instalação para iniciar a construção de até 1.863 MW e Licença Prévia para a capacidade
adicional de 1.859 MW no complexo. Os trabalhos de supressão vegetal já foram iniciados e o início da terraplanagem está
previsto para setembro.
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SOBRE A MPX
A MPX, parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em geração elétrica,
mineração de carvão 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. A MPX possui também ativos de classe mundial de carvão de baixo nível de emissões, com recursos
potenciais para suportar uma produção de 35 milhões de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada, que inclui uma
ferrovia de 150 km das minas à costa e um porto de águas profundas. O carvão produzido na Colômbia será comercializado
no mercado internacional, além de suprir as plantas da MPX no Brasil e no Chile. 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 superiores a 11 Tcf.
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