Grupo EBX consolida presença no exterior
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Comunicado ao Mercado
GRUPO EBX CONSOLIDA PRESENÇA NO EXTERIOR
• Grupo do empresário Eike Batista cria EBX Internacional e terá base em Nova York.
• Peter Nathanial será o presidente da EBX Internacional e terá Marcello Horcades Coutinho como diretor.
• Expansão visa aproximação com investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio.
O Grupo EBX, do empresário Eike Batista, consolida presença no exterior com a criação da EBX Internacional e abertura
de um escritório em Nova York. Com a expansão, o grupo, que tem sede no Rio e atuação em nove estados do País, vai
intensificar o relacionamento com investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio, bem como a
prospecção de novas oportunidades de negócios.
A EBX Internacional será presidida pelo executivo Peter Nathanial, que ficará baseado no escritório em Nova York, e
contará ainda com o executivo Marcello Horcades Coutinho na função de diretor.
Recém-contratado pelo grupo, Peter Nathanial foi sócio da Impala Partners e de 2007 a 2009 foi Diretor de Gestão de
Risco (Chief Risk Officer) e membro do Comitê Executivo do The Royal Bank of Scotland Group, com sede em
Edimburgo. Antes disso, ele passou dezesseis anos no Citigroup em funções de gestão de negócios internacionais com sede
em Zurique, Londres, Moscou, Varsóvia e Nova York. Nathanial foi membro independente do Conselho de Administração
da MMX, empresa de mineração do Grupo EBX, de abril de 2006 até a data de hoje.
Já o executivo Marcello Horcades Coutinho tem vinte anos de experiência no mercado financeiro, em grandes instituições
como Chase Manhattan, Banco Garantia de Investimentos, Banco Icatu, Banco Tendência e Tática Asset.
“Com a criação da EBX Internacional e abertura do escritório em Nova York, vamos ficar ainda mais próximos dos
investidores globais. Estamos avançando no mercado internacional para identificar novas oportunidades de negócios, com
projetos diferenciados, eficientes e sintonizados com o que há de melhor no mundo”, afirma o presidente do Grupo EBX,
Eike Batista. Além do escritório da EBX em Nova York, a MPX (empresa de energia do grupo) e a OGX (empresa de
petróleo e gás do grupo) têm escritórios na Colômbia, e a MMX e MPX, no Chile.
O Grupo EBX está investindo US$ 15 bilhões entre 2010 e 2012, nos setores de petróleo e gás, logística, energia,
mineração e indústria offshore no País. O grupo é composto por cinco companhias listadas no Novo Mercado da
BOVESPA, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa: OGX (petróleo e gás), MPX (energia),

LLX (logística), MMX (mineração) e OSX (indústria offshore).
O Grupo EBX iniciou suas atividades no início dos anos de 1980 quando iniciou a operação de oito minas de ouro no
Brasil, Chile e Canadá, além de três minas de minério de ferro no Brasil.
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