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A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, alterou o cronograma de implantação da UTE Itaqui e deslocou a
data de início dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado para 01 de outubro de 2012.
A MPX, em conjunto com a EDP-Energias do Brasil S.A., assumiu a gestão das obras das Usinas Termelétricas
Pecém I & II e Itaqui, através da aquisição do consórcio construtor, MABE Brasil Ltda. A aquisição permitiu uma
transição ordenada, evitando interrupções nos trabalhos em curso, e garantindo uma gestão eficaz dos
empreendimentos até sua conclusão. Como parte do acordo, os antigos proprietários da MABE - Tecnimont e
Efacec - aportaram R$ 421 milhões na MABE, além de abrir mão do caixa retido pelos empreendimentos, no valor
total de R$ 185 milhões, e manter o pacote de garantias bancárias incluídas no contrato EPC original.
A MPX concluiu, em julho, um aumento de capital de R$ 1,0 bilhão, através do qual a E.ON AG adquiriu 11,7% do
capital da Companhia. Foram emitidas um total 22.623.796 novas ações, aumentando o número total de ações em
circulação para 192.747.244.
Em julho, a OGX Maranhão, uma joint-venture entre MPX e OGX, concluiu teste o de formação no poço OGX-88,
acumulação de Bom Jesus, na Bacia terrestre do Parnaíba. O teste foi realizado em 36 metros de net pay de gás e as
vazões obtidas nesse intervalo suportam o futuro desenvolvimento da acumulação e destacam o potencial da Bacia
do Parnaíba como um todo.
Em agosto, a MPX anunciou a aquisição, através de sua joint-venture com a E.ON AG, de 100% dos projetos
greenfield de geração eólica Jandaíra, Pedra Preta I e Pedra Preta II, localizados no nordeste do Brasil, com
capacidade total de 600 MW. O acordo também inclui uma opção para adquirir a capacidade adicional de 600 MW,
atualmente em desenvolvimento, com dezoito meses de medição de vento concluída.
363,2 MW de geração a gás e 158,7 MW de geração eólica registrados nos Leilões A-3 e A-5 de 2012.
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