Resposta ao Ofício CVM

À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
At: Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com Empresas
At: Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerência de Acompanhamento de Empresas 1

c.c.
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
At: Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Emissores
Ref.: Resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1 Nº324/2013

Prezados Senhores,

Reportamo-nos ao Ofício abaixo reproduzido, através do qual V.Sas. solicitam à MPX ENERGIA S.A., sociedade inscrita
no CNPJ sob o nº 04.423.567/0001-21, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, Centro, CEP 20031-100 (“Companhia”), esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada no site
www.terra.com.br (seção Economia), edição de 10/07/2013, às 09:36h.

“OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº324/2013
Ao Senhor
Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores da
MPX Energia S.A.
Praça Mahatma Gandhi, 14, 9º andar - Centro
20031-100 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2163-5676 Fax: (21) 2163-5630
E-mail: ri.mpx@mpx.com.br; gre@bvmf.com.br; nortega@bvmf.com.br;

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos

Senhor Diretor,
Reportamo-nos ao Comunicado ao Mercado divulgado em 26.03.2012 sob o título “Mubadala investe US$ 2 bilhões no
Grupo EBX como parte de parceria estratégica firmada com Eike Batista”, à mensagem enviada à imprensa nesta data,
assim como à seguinte notícia veiculada no site www.terra.com.br (seção Economia), às 09:36 h, desta data:

O Grupo EBX, do empresário Eike Batista, anunciou nesta quarta-feira que finalizou com sucesso a restruturação dos
termos e condições do acordo fechado em abril de 2012 com a Mubadala Development Company, fundo soberano de Abu
Dhabi, de acordo com informações de sua assessoria de imprensa. "O novo acordo reforça ainda mais a estabilidade do
Grupo EBX", diz a nota.

Na prática, segundo informações da agência Reuters publicadas no início de julho, a reestruturação prevê que o fundo
Mubadala será o único credor da holding do empresário quando for concluído o processo de venda de ativos e busca de
parceiros estratégicos para as companhias "X", o que deve levar meses.

Segundo o comunicado, "no contexto do novo acordo, a EBX resgatou uma parcela significativa do investimento inicial da
Mubadala". "EBX e Mubadala também concluíram com sucesso acordos complementares que garantiram uma maior
preservação da parcela remanescente do investimento da Mubadala. EBX e Mubadala continuarão engajadas nas
discussões relativas às etapas finais da reestruturação da EBX, bem como no que diz respeito ao pleno desenvolvimento
dos negócios das empresas que compõem o Grupo EBX, completa a nota.

Segundo fonte ouvida sob condição de anonimato pela Reuters, a reestruturação, implicou em redução da dívida de cerca
de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) para algo entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,7 bilhão.

Além disso, o prazo do débito foi alongado. Parte da dívida com a Mubadala teria sido paga com o caixa levantado por
Eike na venda de ações da petrolífera OGX no fim de maio. O empresário também entregou ao fundo ações da
mineradora MMX e um investimento pessoal que tinha na rede de lanchonetes Burger King, disse a fonte.

Eike, que em 2012 estava na lista dos 10 homens mais ricos do mundo, viu sua fortuna desabar de dezenas de bilhões de
dólares para alguns bilhões neste ano. Ele foi vítima de seus projetos ambiciosos que não entregaram os resultados
prometidos - a maioria na área de infraestrutura e energia. Diante da derrocada do valor de mercado das controladas da
EBX na Bovespa nos últimos meses, Eike contratou em março o BTG Pactual como assessor financeiro para encontrar

alternativas para o grupo.

"A holding, no fim das contas, terá uma dívida longa com Mubadala e mais nenhuma dívida. E vai ter algum caixa, ativos
secundários e uma participação diluída na empresa de logística LLX, porque você vai trazer novos investidores que vão
completar o porto (da LLX)", disse a fonte.

A respeito, determinamos que V.Sª.: (i) esclareça os detalhes da referida reestruturação bem como os impactos nessa
companhia aberta; (ii) explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de Fato Relevante e (iii) obtenha junto ao
controlador manifestação quanto aos motivos pelos quais não fez divulgar por meio das companhias abertas a referida
reestruturação, em linha com o procedimento adotado em 26/03/2012, esclarecendo, inclusive, os motivos pelos quais o
controlador entende que “o novo acordo reforça ainda mais a estabilidade do grupo EBX”.

Tal manifestação deverá incluir cópia deste ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE, categoria Comunicado ao Mercado,
tipo Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA.

Lembramos que pelo parágrafo único, do artigo 4º, da Instrução CVM nº 358/02, o Diretor de Relações com Investidores
deverá inquirir as pessoas com acesso a atos e fatos relevantes, para apurar se há qualquer informação não
adequadamente divulgada ao mercado.

Cientificamos para os devidos fins que caberá à Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas atribuições
legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e no artigo 7º c/c o artigo 9º, da Instrução CVM Nº
452/07, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de outras
sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente ofício, ora também enviado e-mail, no prazo de 24 horas.

Atenciosamente,
Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerente de Acompanhamento de Empresas 1
Fernando Soares Vieira
Superintendente de Relações com Empresas”

A Companhia esclarece novamente que não é parte, direta ou indireta, dos contratos celebrados entre o acionista
controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, e a Mubadala Development Company.

A operação sob questão, portanto, em nada afeta a Companhia e seus interesses sociais, não tendo condão de provocar por
si só qualquer mudança no controle, desenvolvimento ou gerenciamento das suas atividades.

Por fim, a Companhia informa que, a pedido dessa CVM, recebeu a seguinte informação do acionista controlador da
Companhia:

“A reestruturação do meu acordo com a Mubadala, um dos maiores e mais respeitados fundos soberanos do mundo, traz
uma ainda maior estabilidade à holding EBX vez que demonstra a confiança de investidor de absoluto destaque na
comunidade financeira na capacidade de minha holding seguir adiante com sua contínua busca por uma estrutura de
capital cada vez mais sólida e apta para atender na plenitude os seus melhores interesses empresariais”.

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

Atenciosamente,

Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores
MPX ENERGIA S.A.
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