Resposta ao Ofício CVM
À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

At: Sr. Claudio José Paulo

Gerente de Acompanhamento de Empresas-1

At: Sr. Fernando Soares Vieira

Superintendente de Relações com Empresas

Ref.: Resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 076/2013

Prezados Senhores,

Reportamo-nos ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 076/2013, recebido em 20 de março de 2013, 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 (“Companhia”), o aditamento do Fato
Relevante de 19.03.2013.

Inicialmente, a Companhia reforça seu compromisso de “full disclosure” de forma a manter o mercado informado sobre
qualquer ato ou fato relevante, em conformidade com os valores da boa-fé, lealdade e veracidade e demais princípios de
transparência previstos na sua Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado.

Não obstante a Companhia não comentar rumores de mercado nem tampouco matérias de imprensa, com o objetivo de

atender a solicitação de V.Sas., consultamos novamente o acionista controlador, Sr. Eike Fuhrken. Batista, que nos
informou o seguinte:

(a) Que desconhece a origem das informações mencionadas na referida matéria de jornal;

(b) Que as negociações envolvendo a venda de ações da MPX de sua propriedade evoluíram, que existem conversas
avançadas com a E.ON para aquisição de parcela de tais ações, e que o acionista controlador não deixará o controle da
MPX em razão de referida transação; e

(c) Que existem negociações em andamento sobre eventual aumento de capital da MPX.

A Companhia divulgará hoje, após o encerramento do pregão, novo Fato Relevante acerca das informações contidas na
presente carta.

Com protestos de elevada estima e consideração, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

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