Resposta ao Ofício CVM
À CVM – Comissão de Valores Mobiliários
A/C Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira e Sr. Fernando Soares Vieira
Rua Sete de Setembro, 111/2º andar – Centro
20050-901 Rio de Janeiro – RJ

Prezados Senhores,
Agradeço-lhes pelo envio do ofício GAE-1 No 063/2013, datado de 28 de fevereiro de 2013.

A MPX tem por postura sempre seguir os mais altos padrões de transparência e governança corporativa com o mercado e
seus investidores e, por isso mesmo, preza pela absoluta simetria de informações.

Conforme resposta ao ofício CVM GAE 0451-13, apresentada pela Companhia em 27 de fevereiro de 2013, comunico que
no atual momento não há fato, estudo, ou decisão minimamente completo, suficiente e adequado com relação a qualquer
operação societária envolvendo a Companhia.

No intuito de cumprir integralmente os deveres e responsabilidades que me são impostos pela Lei das S/A e pela CVM,
informo que como de praxe solicitei esclarecimentos ao acionista controlador da Companhia, tendo recebido a resposta que
transcrevo abaixo para melhor referência de V.Sas:

"Prezado Diretor de Relações com Investidores,

Confirmo que, no presente momento, não existe fato, estudo, ou decisão minimamente completa, suficiente e adequada
com relação a qualquer operação societária envolvendo a Companhia, bem como a participação societária que nela detenho.

Ressalvo, no entanto, que continuo buscando oportunidades de negócios no melhor interesse social da Companhia e que o
eventual rearranjo de participações societárias entre acionistas da MPX é uma hipótese que considero, dentre outras mais.

Reafirmo que irei notificá-lo de imediato - para que então tome todas as medidas cabíveis junto ao mercado - tão logo exista
qualquer fato ou decisão passível de ser divulgada de maneira minimamente completa, suficiente e adequada.

Atenciosamente,

Eike Fuhrken Batista"

Permaneço, pois, à disposição para prestar todos e quaisquer esclarecimentos necessários e reforço nosso compromisso
com a total diligência e transparência.

Com votos de elevada estima, subscrevo-me.

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