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MPX Assina Acordos Definitivos para Joint Venture com a E.ON
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2012 – MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”)
(Bovespa: MPXE3, GDR I: MPXEY), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº
358/02 e complementando as informações constantes dos Fatos Relevantes publicados em
11 de janeiro e 7 de fevereiro de 2012, informa que a Companhia celebrou os acordos
definitivos (“Acordos Definitivos”) relativos à transação (“Transação”) através da qual: (i) a
MPX e a E.ON AG (“E.ON”) formarão uma joint venture 50:50 (“JV”) com o objetivo de
acelerar o crescimento e desenvolver, no Brasil e no Chile, um negócio de energia maior e
mais rentável; e (ii) a MPX irá captar R$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três
Reais) através de um aumento de capital no qual a E.ON deverá investir, em última
instância, aproximadamente R$ 850 milhões, para alcançar uma participação de 10% na
MPX (“Participação Alvo”).
“Através desta joint venture, o conhecimento e a experiência da MPX no setor elétrico
brasileiro serão complementados pela comprovada expertise da E.ON no desenvolvimento
de projetos, utilizando tecnologias diversas, bem sua ampla atuação em geração de
energia e atividades de suprimento e comercialização correlatas. Nossa parceria nos
permitirá replicar a estratégia de integração vertical para diferentes fontes de combustível,
incluindo o GNL, e servirá como plataforma para o rápido desenvolvimento e execução de
novas estratégias de crescimento, com crescentes esforços voltados para a energia
renovável,” afirmou Eduardo Karrer, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da
MPX. “A MPX será a única empresa no Brasil com exposição à JV, oferecendo valor único
para a Companhia e seus acionistas.”
Os Acordos Definitivos da Transação, incluindo um Investment Agreement (Acordo de
Investimento) e um Joint Venture Agreement (Acordo de Associação), estabelecem que:
I. Joint Venture entre MPX e E.ON
Conforme detalhado em Fato Relevante publicado em 11 de janeiro de 2012, a MPX e a
E.ON formarão uma joint venture 50:50, com governança compartilhada, que
desenvolverá, em regime de exclusividade, novos projetos de geração de energia no Brasil
e no Chile e será também responsável por determinados projetos de energia térmica e
renovável da atual carteira de empreendimentos da MPX nesses países, totalizando 11

GW, os quais serão transferidos para a JV a valor contábil. Ficarão a cargo da JV também,
as atividades de suprimento e comercialização correlatas.
Adicionalmente, as partes acordaram que, obedecidas certas condições, a E.ON
compromete-se a suportar o investimento no nível dos projetos, a um custo equivalente a
seu custo de capital próprio (cost of equity) no Brasil, de forma a acelerar a implementação
dos projetos de geração da JV.
A estrutura da JV foi concebida com o objetivo de alavancar as complementaridades da
MPX e da E.ON, que, segundo as expectativas de ambas as companhias, levarão ao
desenvolvimento, execução e operação eficientes de uma capacidade total de 20 GW,
entre geração térmica e renovável. A administração da JV reúne executivos internacionais
da E.ON, com ampla experiência na área de engenharia, construção e operação de projetos
de energia térmica e renovável, e um grupo executivos da MPX, com profundo
conhecimento do setor elétrico brasileiro, incluindo o planejamento e a operação do
Sistema Integrado Nacional e os processos para elaboração da política energética.
II. Cisão Parcial da MPX
A proposta de cisão parcial da MPX, que resultará na segregação dos ativos de mineração
na Colômbia e até R$ 814 milhões em caixa e recebíveis de caixa (a “Cisão Parcial”), com
versão da parcela cindida para uma nova companhia listada no Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, a CCX Carvão da Colômbia S.A. (“CCX”) – será submetida à Assembléia
Geral de Debenturistas da MPX (“AGD”) e, em seguida, a uma Assembléia Geral
Extraordinária da MPX (“AGE”) e a uma Assembléia Geral Extraordinária da CCX.
Conforme anunciado em 7 de fevereiro de 2012, a Administração da MPX também
submeterá para aprovação dos acionistas da Companhia, um pagamento extraordinário
(“Pagamento Extraordinário”) aos debenturistas, no valor total de R$ 75.000.000,00
(setenta e cinco milhões de Reais), condicionado à aprovação da Cisão Parcial pelos
referidos debenturistas.
Os debenturistas que desejarem receber o Pagamento Extraordinário, mantendo a opção
de converter suas debêntures antes da Cisão Parcial, a fim de receber novas ações de
emissão da CCX, deverão solicitar conversão em até 5 (cinco) dias úteis após a realização
da AGD (“Conversão de Debêntures”).
Adicionalmente, também terão direito ao Pagamento Extraordinário, todos os detentores
de Debêntures na data da AGE (i.e., detentores de Debêntures que não optarem por
requerer Conversão de Debêntures de forma a receber ações da CCX na Cisão Parcial).
O detalhamento dos termos e condições da Cisão Parcial e os editais de convocação da AGD
e da AGE serão publicados oportunamente.

II. Aumento de Capital da MPX
Após a aprovação da Cisão Parcial pelas AGEs da MPX e CCX, o Conselho de Administração
da MPX deliberará sobre um aumento de capital (“Aumento de Capital”) no valor de
R$1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três Reais).
O Sr. Eike Batista irá ceder à E.ON seus direitos de preferência para a subscrição de novas
ações ordinárias da MPX emitidas no Aumento de Capital. Na mesma data da Reunião do
Conselho de Administração da MPX que deliberará sobre o Aumento de Capital, a E.ON
deverá subscrever e pagar por todas as ações correspondentes à referida cessão de direitos
de preferência.
Os acionistas minoritários terão um prazo de 32 (trinta e dois) dias, a contar da Reunião do
Conselho de Administração da MPX, para o exercício de seus direitos de preferência na
subscrição das novas ações de emissão da MPX, na proporção de sua participação
acionária na Companhia. Um Aviso aos Acionistas, informando os detalhes para o exercício
dos direitos de preferência, será publicado no dia imediatamente seguinte à aprovação do
Aumento de Capital pelo Conselho de Administração da MPX. Durante o período de 32
dias, os direitos de subscrição das novas ações da MPX serão negociados na
BM&FBOVESPA. Sob os termos dos Acordos Definitivos, a E.ON concordou em subscrever
todas as novas ações da MPX emitidas no Aumento de Capital e não subscritas pelos
acionistas minoritários.
Quando da conclusão do Aumento de Capital, na medida em que a E.ON tenha se tornado
detentora de mais de 10% (dez por cento) das ações de emissão da MPX, o Sr. Eike Batista
terá uma opção de compra para aquisição das ações que excedam 10% do capital da
Companhia, então detidas pela E.ON. A E.ON, por sua vez, terá uma opção de venda para
alienar ao Sr. Eike Batista as ações que excedam 10% do capital da MPX, então detidas pela
E.ON. Em ambos os casos, o preço de exercício das opções será equivalente ao preço por
ação do aumento de capital, atualizado pelo IPCA.
IV. Cronograma Estimado da Transação:
As datas tentativas estimadas para a implementação da Transação entre a MPX e a E.ON,
bem como da Cisão Parcial e do Aumento de Capital, estão indicadas a seguir:

Assinatura dos Contratos
Definitivos da Transação

Data limite para solicitação de conversão
para debenturistas que quiserem
receber ações da MPX e CCX

17 de Abril de 2012

16 de Maio de 2012

09 de Maio de 2012

24 de Maio de 2012

Assembléia Geral de
Debenturistas

Assembléia s Geral Extraordinária MPX e CCX
Início do período de subscrição para
aumento de capital da MPX

A efetividade da Cisão Parcial, da Conversão de Debêntures e do Aumento de Capital estará
sujeita a uma condição precedente - a subscrição e pagamento pela E.ON das novas ações
da MPX emitidas no contexto do Aumento de Capital. Uma vez verificado o cumprimento
da referida condição precedente, a Cisão Parcial, a Conversão de Debêntures e o Aumento
de Capital se tornarão automaticamente válidos e efetivos.
A Companhia manterá seus investidores e o mercado plenamente atualizados sobre toda e
qualquer informação adicional. Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail
ri.mpx@mpx.com.br.

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., uma empresa 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 integrados de
geração térmica, que excede 14 GW de capacidade e a posiciona estrategicamente para se tornar
uma geradora privada líder. Na Colômbia, a MPX possui também uma empresa de classe mundial de
carvão de baixo nível de emissões, com recursos potenciais estimados suficientes para 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 potencialmente 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 em mais de 11
Tcf.
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