Novo Formador de Mercado
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011 - A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”)) (Bovespa: MPXE3; GDR
I: MPXEY), empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados de energia já
licenciados na América do Sul, com 14 GW, e negócios complementares em mineração de carvão de baixa emissão e
exploração de gás natural, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica
que, de acordo com o disposto na Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003, a partir de 21 de outubro de 2011 a
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Av.
Brigadeiro Faria Lima nº 3064, 13º e 14º andares (parte), Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº
42.584.318/0001-07, passará a exercer a função de formador de mercado com o objetivo de fomentar a liquidez de suas
ações ordinárias (MPXE3) no âmbito da BM&F BOVESPA S.A. O contrato celebrado é válido pelo período de 1 (um) ano
e prorrogável automaticamente por igual período caso não haja manifestação contrária de qualquer das partes. Não foi
celebrado com o formador de mercado qualquer contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da Companhia.
O contrato de formador de mercado em vigor anteriormente, com o XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, foi rescindido.
A Companhia informa ainda que se encontram em circulação no Novo Mercado da BM&F BOVESPA 36.950.636 (trinta e
seis milhões, novecentas e cinquenta mil, seiscentas e trinta e seis) ações de sua emissão.
Eduardo Karrer
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

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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