MPX e MMX Firmam Aditivo ao Contrato para Fornecimento de Energia Elétrica
MPX e MMX Firmam Aditivo ao Contrato para Fornecimento de Energia Elétrica
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2012 - A MPX Energia S.A. (“MPX”) (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, com 14 GW, e negócios complementares em geração elétrica, mineração de carvão de baixa emissão e exploração de
gás natural, e a MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX”; BOVESPA: MMXM3), única mineradora de minério de
ferro brasileira com logística integrada listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, informam que firmaram um aditivo
ao contrato de compra e venda de energia elétrica que havia sido anunciado ao mercado em 12 de setembro de 2011.
Nos termos do aditivo, de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, a MPX irá fornecer energia para a Unidade Serra Azul da
MMX via MPX Comercializadora de Energia, por meio de um contrato bilateral no Mercado Livre, a um preço de R$
102/MWh (data-base de novembro de 2011), de acordo com o cronograma a seguir:
Período

MW médio

Preço / MWh (R$)

Fonte

2014

64

102

PPA bilateral entre a MPX Comercializadora e a MMX

2015

185

102

PPA bilateral entre a MPX Comercializadora e a MMX

2016-2018

200

102

PPA bilateral entre a MPX Comercializadora e a MMX

O fornecimento inicial de energia através da MPX Comercializadora de Energia, que teve uma oportunidade de comprar
energia em um momento favorável de mercado, permitirá a MPX buscar novas oportunidades comerciais para a energia
adicional que pode ser gerada sem a necessidade de gás adicional, pelo fechamento do ciclo (isto é, adicionando caldeiras e
uma turbina a vapor) da UTE Parnaíba - Fase II. Isto está de acordo com a estratégia em curso da MPX em capturar
oportunidades no mercado de energia e usar o seu braço de comercialização de energia para maximizar o valor de seus
ativos.
De janeiro de 2019 até maio de 2029, os termos do contrato original de fornecimento de energia permanecem inalterados. A
UTE Parnaíba da MPX irá fornecer 200 MW médios, ao preço-base de R$ 125/MWh (data base de maio de 2011),
utilizando a estrutura de autoprodução.
O cronograma alterado está resumido a seguir:
Período

MW médio

Preço / MWh (R$)

2019-Maio 2029

200

125

Fonte
Autoprodução pela UTE Parnaíba

A vantagem de um contrato de autoprodução em relação a um contrato bilateral de compra e venda de energia no Mercado

Livre está relacionada à isenção de encargos do setor de energia, os quais, atualmente, totalizam aproximadamente R$
40/MWh.
Um aditivo também foi assinado com partes diversas, substituindo o contrato de autoprodução de 30 MW médios por 5
anos, por um contrato bilateral no Mercado Livre com a MPX Comercializadora de Energia, a partir de janeiro de 2013.
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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 estimados em 4 bilhões de toneladas, 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 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 11,3 Tcf.
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SOBRE A MMX:
A MMX, companhia de minério de ferro do grupo EBX, do empresário Eike Batista, foi criada em 2005. Com dois
sistemas em operação – Sistema Sudeste, em Minas Gerais, e Sistema Corumbá, no Mato Grosso do Sul –, a MMX tem
capacidade instalada para produzir 10,8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. A MMX também está presente
no Rio de Janeiro, com o Superporto Sudeste, que está sendo construído na Baia de Sepetiba. A companhia ainda possui
direitos de extração de minério de ferro no Chile e em Bom Sucesso (MG). A meta da companhia é ampliar a capacidade

instalada para mais de 40 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Atualmente, o principal investimento da
MMX é a expansão da Unidade Serra Azul (MG). Em uma área contígua às suas operações em Serra Azul, a MMX vai
operar a Mina Pau de Vinho, que deverá produzir 8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Para mais
informações visite o site: http://www.mmx.com.br/ri.
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