Rio de Janeiro, 15 de maio de 2014.
À
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
At.:

Gerência de Acompanhamento de Empresas
Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
Superintendente de Relações com Empresas
Ilmo. Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Ilmo. Sr. Waldir de Jesus Nobre

Ref.: Ofício GAE 1.893-14

Prezados Senhores,
ENEVA S.A. (nova denominação social da MPX Energia S.A.), companhia aberta, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n°
66, 9° andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n° 04.423.567/0001-21 (“Companhia”), vem, pela presente, tempestiva e
respeitosamente, apresentar seus esclarecimentos em relação ao OFÍCIO GAE 1.89314, datado de 14 de maio de 2014, cujo inteiro teor consta do Anexo I a presente
resposta, expedido pela BMF&BOVESPA, em 14 de maio de 2014 (“Ofício”), nos
termos abaixo.
O Ofício faz referência à notícia veiculada no jornal Valor Econômico, no dia 14 de maio
de 2014, intitulada “ANEEL nega recurso da Eneva e culpa companhia por atraso em
térmica” (“Notícia”), na qual constam as seguintes afirmações:



essa empresa deve receber em breve uma fatura milionária pelo atraso no
início da operação da térmica Parnaíba II, instalada no Maranhão;
a Aneel estima que a Eneva deverá desembolsar R$ 227 milhões para cobrir os
gastos, somente de março, das distribuidoras que tiveram de recorrer aos altos
preços do mercado à vista de energia para cobrir o desfalque.

A respeito de tais afirmações, a Companhia esclarece que, conforme informado ao
mercado em seu Release de Resultados do 1º trimestre de 2014, divulgado em 13 de
maio de 2014, a Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em reunião
pública, recusou o pedido de medida cautelar apresentado pela Companhia, solicitando
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a suspensão do início dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente
Regulado (CCEARs) da Parnaíba II Geração de Energia S.A., detentora da UTE
Maranhão III.
O valor mencionado na notícia supra referida, embora conste do item 32 do voto do
relator
do
voto-vista
do
processo,
disponível
no
website
da
Aneel
(http://www.aneel.gov.br), constitui mera estimativa, uma vez que, nos termos do
Despacho Nº 1.491, de 13 de maio de 2014, também disponível no website da Aneel,
a CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deverá promover a
“recontabilização de todos os meses em que tais CCEARs deixaram de ser
contabilizados em virtude de pendências de assinatura”, inclusive o mês de março.
Os custos incorridos como resultado de atrasos na entrada em operação comercial de
Parnaíba II deverão ser calculados pela CCEE de acordo com a Resolução Normativa da
Aneel nº 595, de 17 de dezembro de 2013.
A Companhia esclarece que, até a presente data, não recebeu nenhuma cobrança da
CCEE relativa aos CCEARs de Parnaíba II e que está analisando a matéria para tomar
as medidas eventualmente cabíveis para a defesa de seus interesses.

Fabio H. Bicudo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.
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ANEXO I

GAE 1.893-14
14 de maio de 2014
Eneva S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Fabio Hironaka Bicudo
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 14/05/2014, sob o título “Aneel nega
recurso da Eneva e culpa companhia por atraso em térmica”, consta, entre outras informações, que:
 essa empresa deve receber em breve uma fatura milionária pelo atraso no início da operação da
térmica Parnaíba II, instalada no Maranhão;
 a Aneel estima que a Eneva deverá desembolsar R$ 227 milhões para cobrir os gastos,
somente de março, das distribuidoras que tiveram de recorrer aos altos preços do mercado à
vista de energia para cobrir o desfalque.
Solicitamos, até 15/05/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações
consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP
da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

