Mubadala investe US$ 2 bilhões no Grupo EBX
como parte de parceria estratégica firmada com Eike Batista

26 de março de 2012 – A Mubadala Development Company (Mubadala), empresa de
desenvolvimento e investimento estratégico de Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes, e Eike
Batista, fundador do Grupo EBX, anunciam hoje que firmaram uma parceria estratégica.
Conforme os temos do acordo, a Mubadala fará um investimento inicial de US$2 bilhões em
troca de uma participação acionária preferencial de 5,63% na Centennial Asset Brazil Equity
Fund LLC e em outras holdings offshore do empreendedor Eike Batista. Os recursos
provenientes do investimento da Mubadala serão usados para reforçar a já sólida estrutura de
capital do Grupo, além de suportar o desenvolvimento de novos negócios em diversos
segmentos, incluindo parcerias recentemente anunciadas pela EBX.
O investimento da Mubadala está estruturado na forma de uma participação acionária
preferencial de forma a garantir, em adição a certos direitos e proteções compatíveis com um
investimento minoritário deste porte, uma participação de 5,63% na EBX, incluindo
participação indireta tanto nas suas empresas de capital aberto – OGX, OSX, MMX, LLX e MPX –
como também nas de capital fechado, como AUX, REX e IMX. O acordo também garante à
Mubadala participação nas futuras oportunidades de investimento do Grupo EBX e do
empreendedor Eike Batista, como em empresas de tecnologia, cimento, fertilizantes,
entretenimento, entre outras. Além disso, a parceria cria arcabouço e plataforma para
colaboração adicional entre as duas organizações em áreas de interesse mútuo.
Khaldoon Khalifa Al Mubarak, CEO e Diretor da Mubadala, disse: "Firmar parcerias com
empresas de classe mundial é um elemento-chave de nossa estratégia de investimento e
desenvolvimento, e temos orgulho de anunciar essa parceria com Eike e EBX, um dos grupos
líderes e mais dinâmicos do Brasil e do mundo. Essa bem estruturada operação marca nosso
primeiro investimento direto significativo em um dos mercados com crescimento mais rápido
no mundo, e é um passo importante no desenvolvimento de oportunidades estratégicas para
Mubadala no Brasil e na América Latina. Estamos confiantes que essa parceria abrirá caminho
para mais colaboração no futuro."
Eike Batista, fundador e acionista controlador da EBX, disse: "Estamos muito satisfeitos em
receber a Mubadala no Brasil por meio dessa operação, que é um marco, é o primeiro
investimento significativo direto da Mubadala no Brasil. Esta é a primeira vez que convidamos
um parceiro estratégico para investir no nível da nossa holding. Esse investimento fortalece
consideravelmente todo o Grupo e sua capacidade de implementar com sucesso seus projetos
atuais e futuros. A Mubadala, após realizar criteriosa due diligence em nossas empresas,
reconhece o grande potencial dos nossos ativos latino-americanos. Estamos muito orgulhosos
de receber nosso novo parceiro e acreditamos que esta operação fortalece o relacionamento
não apenas entre os dois grupos, mas também entre os dois países. "
AVISO LEGAL: A parceria estratégica constitui um investimento minoritário da Mubadala na
Centennial Asset Brazilian Equity Fund sem mudanças no controle, na gestão ou nas atividades
diárias das companhias abertas do empreendedor Eike Batista: OGX, OSX, MMX, LLX e MPX.

Sobre a Mubadala Development Company
A Mubadala Development Company é o catalisador da diversificação econômica de Abu Dhabi.
Estabelecida e controlada pelo governo de Abu Dhabi, sua estratégia é baseada na criação de
parcerias e investimentos de longo prazo que entregam alto retorno financeiro e benefícios
sociais tangíveis para o Emirado de Abu Dhabi e que contribuem para o crescimento e
diversificação de sua economia. A Mubadala reúne e gerencia um portfólio multibilionário de
investimentos locais, regionais e internacionais, bem como parcerias com organizações líderes
globais para operar negócios em diversos setores da indústria. Estes incluem tecnologia de
semicondutores, aeroespacial, energia, saúde, tecnologia da informação, infraestrutura, setor
imobiliário, hospitality e serviços. Para mais informações sobre a Mubadala, acesse o website:
http://www.mubadala.ae.
Sobre o Grupo EBX
O Grupo EBX é composto por cinco companhias listadas no Novo Mercado da BMF&BOVESPA,
segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa: OGX (óleo e gás), MPX
(energia), LLX (logística), MMX (mineração) e OSX (indústria naval offshore). O Grupo investe
US$ 15,5 bilhões entre 2011 e 2012 no Brasil, e gera 20 mil postos de trabalho. Nos próximos
10 anos, serão investidos US$ 50 bilhões no País.
O grupo empresarial brasileiro desenvolve projetos estruturantes, focado em tecnologia
estado-da-arte e geração de riqueza a partir do zero. Além dos investimentos principais nas
áreas de infraestrutura e recursos naturais, o grupo do empresário Eike Batista investe ainda
nos segmentos imobiliário, de tecnologia, entretenimento e esportes. Arbitra ineficiências no
País e trabalha na eliminação de gargalos para estimular o crescimento da economia brasileira.
Com sede no Rio e atuação em nove estados brasileiros, o Grupo tem escritórios em Nova York
(EUA), Colômbia e Chile. Para mais informações, acesse: http://www.ebx.com.br.
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