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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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DESTAQUES DE 2011 & EVENTOS SUBSEQUENTES
Parceria MPX/E.ON: crescimento acelerado para desenvolver um negócio maior e mais rentável no Brasil.

Diferencial competitivo na geração a gás confirmado: PPAs de longo prazo assegurados para 1.553 MW adicionais.
Capacidade total contratada atingiu 3.000 MW.
Declaração de comercialidade para 2 campos de gás na Bacia do Parnaíba: capacidade disponível estimada em 6MM
m3/dia em 2013. 3 sondas atualmente em operação na Bacia para identificação de potencial adicional.
Financiamento assegurado:
R$1,4 bilhão captados através da emissão de debêntures conversíveis
Aumento de capital de R$ 1,0 bilhão resultante da parceria MPX/E.ON
Empréstimo-ponte de R$ 825 milhões + Financiamento de longo prazo de R$ 1,6 bilhão para a UTE

Parnaíba
Empréstimo-ponte de R$ 600 milhões para o desenvolvimento da produção de gás
Progresso significativo na Colômbia: mais de 30.000 metros perfurados, confirmando a existência de múltiplas
camadas de carvão, com até 14 metros de espessura:

Estudo de pré-viabilidade da mina de San Juan previsto para o 1S12
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UTE PECÉM I
1º acendimento da caldeira realizado;

Planta em fase de comissionamento: Todos os sistemas
periféricos testados e prontos para suportar o teste dos
principais componentes e sistemas da planta (caldeira, turbina
a vapor e gerador elétrico);

Sistema elétrico da planta e conexão com subestação elétrica
da CHESF totalmente operacionais;
570,000 toneladas de carvão descarregadas de cinco navios:
garantindo o abastecimento de combustível à planta;
Em janeiro de 2012, a ANEEL aprovou a postergação de 60
dias para a entrada em operação da primeira turbina (360 MW)
e de 150 dias para a segunda turbina da usina (360 MW).
UTE PECÉM I – MARÇO 2012
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UTE PECÉM II

Equipamentos principais da planta em fase final de
construção e montagem: (i) conclusão das soldas das
partes de pressão, (ii) fechamento da estrutura metálica e
a montagem do condensador de superfície concluídos no
prédio da turbina;

Estrutura metálica principal do dessulfurizador de gases
de combustão (FGD) em fase de montagem, prémontagem e montagem das moegas e painéis do filtro de
mangas.

Pátio de carvão e sistema final de alimentação dos silos de
carvão em construção.
UTE PECÉM II – MARÇO 2012
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UTE ITAQUI
Planta em processo de comissionamento a quente, com
o 1º acendimento da caldeira realizado;
Subestação e linha de transmissão, adutora para
captação de água e correia transportadora de carvão,
em fase final de construção;
Testes de verificação de desempenho iniciados;

Em Janeiro de 2012, aprovou a postergação de 90 dias
para a entrada em operação da usina.

UTE ITAQUI – MARÇO 2012
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UTE PARNAÍBA
1.553 MW contratados em 2011
Contratos engenharia, construção e montagem assinados com as
empresas espanholas Duro Felguera e Initec Energia S.A para a
implantação das Fases I e II, respectivamente

Fornecimento de equipamentos assegurado pela parceria com a GE
• 3 turbinas e 3 geradores elétricos já foram embarcados para o Brasil e a 4ª
turbina está em fase de testes

Implantação iniciada e processo de terraplanagem em estágio
avançado
Licença de instalação para 2.200 MW adicionais
Empréstimo-ponte de R$ 825 milhões já desembolsado para Parnaíba
– Fase I (R$ 600 milhões desembolsados em dezembro de 2011)

UTE PARNAÍBA– PERSPECTIVA 3D
7

E&P DE GÁS NATURAL NA BACIA DO PARNAÍBA
Produção no Gavião Real e Gavião Azul conforme
cronograma - início no 2S2012
 Capacidade disponível estimada de 6 MM m³/dia em
2013
 5 poços de desenvolvimentos concluídos e 1 em
andamento
 Iniciada a construção da Unidade de Tratamento de Gás
Campanha Exploratória já identificou 4 acumulações
2 sondas de perfuração em operação e 3 equipes sísmicas
na região
 3ª sonda terrestre encontra-se em mobilização
Empréstimo-ponte de R$ 600 milhões para financiar o

desenvolvimento dos campos de produção foram
desembolsados em janeiro de 2012.
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MPX COLÔMBIA (CCX) - PERFURAÇÃO
27.714 m perfurados em 2011 e 10.536 m adicionais desde o início de

2012
38 furos realizados em 2011 com resultados positivos: múltiplas
camadas de carvão, com espessura de até 14 metros
Estudo de pré-viabilidade da mina de San Juan previsto para 1S2012
 Modelo geológico para o processo de certificação concluído pela AMEC
Americas
 15 engenheiros da Golder Associates trabalhando no planejamento da
mina e na certificação de reservas
Campanha de perfuração expandida para o sul, com o objetivo de
avaliar o potencial da área de concessão no sul de Guajira
6 sondas de perfuração operam em tempo integral
CAMPANHA EXPLORATÓRIA MPX COLOMBIA
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MPX COLÔMBIA (CCX) – LICENCIAMENTO
Processo de consulta pública para o licenciamento do porto formalmente iniciado em
fevereiro de 2012


Encontro com os 4 líderes das principais comunidades indígenas agendado para maio de 2012

Atualmente, 5 equipes estão negociando direitos de passagem nas áreas da mina e
da ferrovia
Licenciamento da mina subterrânea de San Juan será iniciado após a conclusão do
planejamento da planta e da certificação de reservas no 1S2012
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MPX/E.ON JOINT-VENTURE

Criação da maior empresa privada de geração de energia no Brasil, com o
objetivo de alcançar 20GW
A MPX irá levantar R$ 1,0 bilhão através de um aumento de capital no qual
a E.ON deverá alcançar uma participação de 10% na MPX
Possibilidade de financiamento pela E.ON da porção de capital próprio da
MPX nos projetos da JV, de forma a permitir a aceleração da
implementação de sua carteira de projetos.
Os ativos de carvão na Colômbia serão cindidos e darão origem a uma
empresa independente, já listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, com

uma posição de caixa de até R$ 814 milhões
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NOVA ESTRUTURA ACIONÁRIA DA MPX APÓS A CISÃO DA CCX
Eike Batista

Free Float

E.ON
~10.0%

MPX
100%
Geração de
energia
(com PPA)
Energia Pecém
(365 MW)
Pecém II
(365 MW)
Itaqui
(365 MW)
TPP Parnaíba
(1,087 MW)
Amapari
(12 MW)

100%
Recursos
Naturais

50%
MPX- E.ON
JV
50/50

50%

Seival
OGX Maranhão

50%
50%

Atual Carteira
de Projetos
Térmicos
UTE Parnaíba - Gás
Natural (1.534 MW)
Açu – Gás Natural
(3.300 MW)
Açu – Carvão
(2.100 MW)
Castilla - Carvão
(2.100 MW)
Sul and Seival Carvão (1.327 MW)

100%
Suprimento
& Trading

100%
Atual Carteira
de Projetos de
Energia
Renovável

MPX
Comercializadora
de Energia e
Combustível

100%
Novos Projetos
de Geração

Solar Tauá (1 MW)
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PARCERIA COM A E.ON
Assinatura dos documentos definitivos prevista para o final de março de 2012
Definição da estrutura organizacional da JV
Cronograma estimado da transação:
Assembléia Geral de
Debenturistas

Conclusão da Cisão
da CCX – listada
no Novo Mercado
BM&FBOVESPA

D + 20

D + 80

D+0

Assinatura dos
Documentos
Definitivos

D + 30

Assembléia Geral
Extraordinária dos
Acionistas

D + 85

Conclusão do
Aumento de
Capital da MPX
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PERFORMANCE FINANCEIRA
SG&A da MPX Holding

Despesas Operacionais

2011

2010

% Var

Pessoal e administradores

(92.592)

(117.583)

-21,3%

Serviços de terceiros

(46.683)

(33.679)

38,6%

Arrendamentos e aluguéis

(7.803)

(7.187)

8,6%

Outras despesas

(8.107)

(8.527)

-4,9%

(155.185)

(166.976)

-7,1%

transferência dos funcionários para os projetos

(1.120)

(66)

68,2%

da Companhia.

(156.305)

(167.642)

-6,8%

(Em milhares de Reais)

Total
Depreciação e amortização
Total

Pessoal e administradores: 21,3% menor que
em 2010.
(-R$ 19,6 milhões) - redução das despesas

com folha de pagamento, resultantes da

(-R$13,4 milhões) - Despesas menores com
planos de opções de ações.
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PERFORMANCE FINANCEIRA
SG&A Consolidado

Despesas Operacionais
2011

2010

% Var

(148.690)

(131.278)

13,3%

Serviços de terceiros

(93.516)

(66.694)

40,2%

Arrendamentos e aluguéis

(13.856)

(11.263)

23,0%

Outras despesas

(18.513)

(14.915)

24,1%

(Em milhares de Reais)

Pessoal e administradores

Total
Depreciação e
amortização
Total

Aumento das equipes em Parnaíba e Castilla com o avanço dos
projetos e em Itaqui com a proximidade do início das operações.

(274.576) (224.150) 22,5%
(3.358)

(2.017)

66,5%

(277.934) (226.167) 22,9%

Colômbia (+R$ 9,4 milhões): consultorias de engenharia,
geologia, ambiental e jurídica.
Chile (+R$ 6,5 milhões): consultorias ambiental, jurídica e de
comunicação.
Parnaíba (+ R$ 4,4 milhões): início da construção da planta.
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PERFORMANCE FINANCEIRA
Resultado Financeiro Líquido Consolidado (posição em dezembro de 2011)

Resultados Financeiro
(Em milhares de Reais)

2011

2010

% Var

Derivativos

(62.197)

(98.272)

-36,7%

Valor Justo – Debêntures

(62.003)

-

-

Juros – Debêntures

(50.857)

-

-

 Valor justo: R$ 62,0 milhões

Custo – Debêntures

(3.018)

-

-

 Juros: R$ 50,8 milhões

Outros

(24.310)

55.527

-146,3%

 Custo: R$ 3,0 milhões

Total

(202.385)

(45.745)

342,4%

Aumento das despesas financeiras foi resultado do
impacto das debêntures conversíveis em circulação
(R$ 115,9 milhões):
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DÍVIDA (posição em 31 de dezembro de 2011)
Dívida Bruta Consolidada Total: R$ 4.359,4 milhões

Dívida (R$ milhões)
1.020,2
23%

Curto prazo: R$ 1.020,2 milhões
 Empréstimo-ponte de R$ 600 milhões para o Parnaíba =>

a ser pago com o desembolso do financiamento de longo
prazo, esperado para 2S2012
 R$ 279,7 milhões alocados na MPX Colômbia => que será
cindida da MPX como parte da transação com a E.ON

3.339,2
77%
Curto Prazo

Longo Prazo

Longo prazo: R$ 3.339,2 milhões
Perfil de Maturação da Dívida* 2.516,0

 Prazo de Amortização: 14 anos

(R$ milhões)

Custo médio da dívida: 8,9%

1.451,9
672,9

Prazo Médio: 6,7 anos

910,8
242,0

Caixa & Valores
Mobiliários

2012

2013

2014

De 2015 até o
vencimento
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PERFORMANCE FINANCEIRA
Investimento em Geração de Energia

Empreendimentos

2010

2011

4T11

Pecém I

455,0

295,5

78,8

Pecém II

406,4

462,4

80,3

Itaqui

615,3

571,8

147,2

Parnaíba – Fase I

6,7

423,1

120,5

Parnaíba – Fase II

-

22,4

22,4

1.483,5

1.775,2

449,2

(R$ millhões)

Total

Em 2011, a MPX investiu R$ 1.775,2 milhões (R$
449,2 milhões no 4T11) na construção das UTEs

Esses valores não incluem juros capitalizados, que
totalizaram R$ 480,2 milhões em 31 de dezembro
de 2011.

Incluindo Colômbia, o investimento totaliza
R$ 2.091,3 milhões em 2011.
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MERCADOS DE CAPITAIS
Performance MPXE3(R$)
Acumulado 2011
31/12/2010 = 100

200,0
180,0

R$ 46,50

160,0

Melhor performance da

140,0
120,0

32.613

R$ 24,50

100,0

56.754

80,0

IBOV

MPXE3

em 2011.

25/12/2011

10/12/2011

25/11/2011

10/11/2011

26/10/2011

11/10/2011

26/9/2011

11/9/2011

27/8/2011

12/8/2011

28/7/2011

13/7/2011

28/6/2011

13/6/2011

29/5/2011

14/5/2011

29/4/2011

14/4/2011

30/3/2011

15/3/2011

28/2/2011

13/2/2011

29/1/2011

14/1/2011

30/12/2010

60,0

Bovespa: valorização de 90.2%

IEEX

Volume médio diário negociado
de R$ 15,2 milhões em 2011,
30% maior que em 2010.
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