Resposta ao Ofício CVM
À
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Gerência de Acompanhamento de Empresas-1 (GEA-1)
At. Dra. Nilza Maria Silva de Oliveira

Ref. Ofício /CVM/SEP/GEA-1/Nº 371/2013

Prezados Senhores,

Reportamo-nos ao Ofício, abaixo reproduzido, através do qual V.Sas. solicitam à MPX Energia S.A., sociedade com sede
na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 04.423.567/0001-21, esclarecimentos acerca da matéria publicada no site Infomoney, sob o título “Filho de Eike usa
jatinho da OGX e da MPX para viajar pelo Brasil como DJ”.

“GEA-1/Nº371/2013
15 de julho de 2013
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Eduardo Karrer
Senhor Diretor,
Referimo-nos à notícia veiculada nesta data, no site de notícias Infomoney, sob o título “Filho de Eike usa jatinho da OGX
e da MPX para viajar pelo Brasil como Bj”, na qual constam afirmações de que os bens das empresas do grupo EBX
estão sendo utilizados para fins pessoais pela família de Eike Batista.
Segundo reportagem, o jatinho Phenom 300, prefixo PP-OGX, estaria sendo usado pelo filho de Eike Batista, Olin Batista,
em suas viagens como DJ ao redor do Brasil, embora pertença à OGMP Transporte Aéreo, que por sua vez é de
propriedade da OGX (50%) e MPX (50%).
A respeito, solicitamos que esta companhia esclareça a veracidade destas afirmações, por meio do Sistema IPE, categoria
Comunicado ao Mercado, tipo Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA, o qual deverá incluir referência a este
Ofício.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que caberá a esta autoridade administrativa,
no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6385/1976, e no artigo 7º,
combinado com o artigo 9º, da Instrução CVM nº 452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de
R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento das exigências contidas
neste ofício no prazo de até 24 horas a contar da ciência dos termos deste expediente, ora também enviado por fax e por

e-mail.
Atenciosamente,
Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerente de Acompanhamento de Empresas-1”

Informamos que a sociedade OGMP Transporte Aéreo Ltda., proprietária da aeronave mencionada na referida matéria
jornalística, possui como sócias a OGX Petróleo e Gás S.A. e a MPX Energia S.A. e foi por elas constituída com o
objetivo de realizar a aquisição e a manutenção da aeronave Phenon 300, a qual serviria para viagens dos seus executivos e
funcionários aos diversos locais no Brasil com empreendimentos de tais sociedades.

Após a sua aquisição, a OGMP celebrou, em 2011, contrato de gerenciamento operacional com a sociedade AVX Táxi
Aéreo Ltda., para que esta passasse a realizar todas as atividades de gerenciamento, operação e manutenção da Phenon
300. Em razão da aeronave não ser usada durante todo o tempo pela OGX e pela MPX, prevê o contrato a sua utilização
por parte de terceiros.

Ao indagar a sociedade AVX Táxi Aéreo sobre os fatos mencionados na referida matéria, foi a OGPM informada de que
todos os voos realizados pelo Sr. Olin Batista foram devidamente faturados e pagos, de modo a não gerar custos de
qualquer natureza à proprietária da aeronave, ou às suas sócias OGX e MPX.

A utilização por terceiros representa um benefício para a OGMP, na medida em que dilui os custos de operação e
manutenção da aeronave, sendo certo, inclusive, que eventual receita superior a estes custos será revertida em benefício da
proprietária da aeronave.

Permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.
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