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Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 2012 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), uma empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já licenciados de
energia da América do Sul e negócios complementares em geração elétrica e exploração de gás natural, informa que decisão
da Corte Suprema do Chile anulou a licença ambiental da usina termelétrica Central Castilla (“Castilla”). A Corte
determinou ainda que o licenciamento deverá considerar um novo estudo do impacto ambiental conjunto de Castilla e do
porto, Puerto Castilla, que receberá o carvão para suprir a usina.
A MPX reitera sua convicção de que o projeto cumpre plenamente as regulamentações ambientais vigentes. No entanto, à
luz da decisão proferida pela Corte Suprema do Chile, a Companhia irá reavaliar o sua estratégia de negócios no Chile.

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.
SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em
geração elétrica e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de
empreendimentos de geração térmica que a posiciona estrategicamente para se tornar uma geradora privada líder. 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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