MPX Não Será Impactada Pelas Novas Regras do Setor Elétrico
MPX não será impactada pelas novas regras do setor elétrico

Rio de Janeiro, 13 de setembro 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 as regras
estipuladas pela Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de 2012, não impactam os negócios da Companhia.
Todas as usinas termelétricas no portfolio da MPX, contratadas ou não, se classificam como Produtores Independentes de
Energia (PIE) e, assim sendo, não são concessões de geração. Os empreendimentos da Companhia são ativos privados com
autorização para a geração de energia.
Adicionalmente, os empreendimentos atualmente em construção - UTEs Pecém I e II, Itaqui e Parnaíba I e II – estão
integralmente contratados no mercado regulado, por prazos de 15 a 20 anos, com preços de energia indexados ao IPCA.
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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 excede 14 GW de capacidade e 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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