Resposta ao Ofício da Bovespa
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2012 – A MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3;
GDR I: MPXEY), sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma
Gandhi 14, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.423.567/0001-21, neste ato representada de acordo com seu estatuto
social por seus representantes legais abaixo assinados, vem, em resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-1/Nº 031/2012, de 30
de janeiro de 2012 (“Ofício”), no qual foi solicitado à Companhia prestar esclarecimentos e informações consideradas
importantes com relação à notícia veiculada na revista Isto É Dinheiro, em 28/01/2012, Seção Negócios, sob o título: “O
início da produção de petróleo pela OGX marca uma nova fase nos negócios do arrojado bilionário brasileiro”, em que
consta, dentre outros assuntos, a afirmação abaixo transcrita:
“No setor de energia, liderado pela MPX, a receita deve subir dos atuais R$ 260 milhões, no acumulado de janeirosetembro de 2011, para R$ 551 milhões, com a entrada em operação das térmicas de Pecém I e II (CE) e Itaqui (MA).”
Inicialmente, a Companhia vem esclarecer que a afirmação acima transcrita foi feita pela revista em questão, não tendo sido
prestada diretamente pela Companhia. Ao ser, previamente, consultada por repórteres da referida revista, a Companhia se
limitou a comunicar que informações sobre a MPX poderiam ser obtidas em seu website de Relações com Investidores:
www.mpx.com.br/ri, incluindo as apresentações corporativas ali disponíveis, não podendo ser a Companhia
responsabilizada por notícias equivocadas ou errôneas que, sem respaldo ou revisão da MPX, são lançadas no mercado.
Não obstante o anteriormente exposto, esclarecemos que, de acordo com os resultados oficiais do Leilão A-5 de 2007, a
MPX sagrou-se vitoriosa com os empreendimentos Pecém I (uma parceira 50%/50% entre a MPX e a Energias do Brasil
S.A.) e Itaqui (100% MPX). Assim, considerando a participação da MPX nesses empreendimentos, a receita fixa montava
à R$ 429 milhões em janeiro de 2007, dado divulgado pela Câmera de Comercialização de Energia Elétrica ao final de cada
leilão realizado, que atualizado pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – divulgado mensalmente
pelo IBGE) do período de janeiro de 2007 até setembro de 2011, atinge os R$ 551 milhões, valor informado na notícia da
revista Isto É Dinheiro. Tal informação está disponível na apresentação corporativa da Companhia em seu website de
Relações com Investidores: www.mpx.com.br/ri.
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SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., uma empresa do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares
em geração elétrica, mineração de carvão e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um
amplo portfólio de empreendimentos integrados de geração térmica, que excede 14 GW de capacidade e a posiciona
estrategicamente para se tornar uma geradora privada líder. Na Colômbia, a MPX possui também uma empresa de classe
mundial de carvão de baixo nível de emissões, com recursos potenciais estimados suficientes para uma produção de 35

milhões de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada, que inclui uma ferrovia de 150 km das minas à costa e um
porto de águas profundas. O carvão produzido na Colômbia será comercializado no mercado internacional, além de
potencialmente suprir as plantas da MPX no Brasil e no Chile. 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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