Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2013.
À
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rua Sete de Setembro, n° 111, 27° andar
CEP 20050-901, Rio de Janeiro – RJ
At.: Superintendência de Relações com Empresas
Ilmo. Sr. Fernando Soares Vieira
Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 (GAE-1)
Ilma. Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira
Ref.:

OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N°517/2013 – Solicitação de Esclarecimentos

Prezados Senhores,
ENEVA S.A. (nova denominação social da MPX Energia S.A.), sociedade por ações,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, n° 66, 9° andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o n° 04.423.567/0001-21 (“Companhia”), vem, pela
presente, tempestiva e respeitosamente, apresentar seus esclarecimentos em
relação ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N° 517/2013, expedido por esta D. Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), em 16 de setembro de 2013 (“Ofício”), nos termos
abaixo.
O Ofício faz referência à notícia veiculada, em 16 de setembro de 2013, na coluna
Radar on-line do site da Revista Veja intitulada “Pagou duas vezes” (“Notícia”), na
qual constam as seguintes afirmações:
“Além de todas as divergências já conhecidas entre o BTG e
Eike Batista, há outra que arde nos bastidores – e vale 50
milhões de reais. Este é o valor que o banco de André
Esteves deveria receber de Eike por tê-lo assessorado na
venda da MPX para a alemã E.ON.”
“No dia do fechamento da operação, Eike empurrou essa
conta para a MPX. Só que agora os alemães querem que o
BTG devolva o dinheiro ou que Eike os reembolse – afinal, o
BTG fora contratado por Eike e não pela MPX. No final das
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contas, a E.ON, além de comprar as ações, custeou parte
dos honorários do assessor contratado pelo vendedor.”
A respeito de tais informações, informamos que, em março de 2013, a Companhia,
a Centennial Asset Mining Fund LLC, o Sr. Eike Fuhrken Batista e o Banco BTG
Pactual S.A. (“BTG Pactual”) celebraram uma Proposta de Assessoria Financeira e
Incorporação (“Mandato”) por meio da qual o BTG Pactual se comprometeu a
prestar os seguintes serviços, em benefício da Companhia: (i) negociação com a
E.ON SE para aumento de sua participação na Companhia; (ii) negociação com
investidor

estratégico

para

aporte

de

capital

na

Companhia

mediante

subscrição/aquisição de suas ações; (iii) fusão da Companhia com outra sociedade;
e (iv) incorporação pela Companhia da MPX E.ON Participações S.A. (“Serviços”).
Em decorrência da efetiva prestação dos Serviços, o BTG Pactual fez jus a uma
remuneração no montante de R$50 milhões (cinquenta milhões de reais), à vista,
em moeda corrente nacional e uma única vez, valor este que já foi integralmente
pago pela Companhia.
Os Serviços compreenderam diversas análises, discussões, procura de investidores
e

outros

serviços

habitualmente

prestados

por

bancos

de

investimento

especializados em operações de fusões e aquisições; e foram contratados pela
Companhia para seu próprio benefício, de modo a ter um assessor financeiro
sofisticado e capitalizado e que permitisse à Companhia avaliar rapidamente, e com
a expertise adequada, as oportunidades estratégicas para sua continuidade, em um
momento de extrema dificuldade financeira e estratégica do seu único acionista
controlador à época, o Sr. Eike Batista.
A conclusão com sucesso das tratativas com a E.ON, comunicada por meio de fato
relevante datado de 28 de março de 2013, foi apenas uma das várias tentativas
propostas e trabalhadas pelo BTG Pactual no âmbito de sua contratação. Cumpre
ainda ressaltar que a operação celebrada com a E.ON continha, além de alienação
das ações do Sr. Eike Batista, um aumento de capital da Companhia

e a

incorporação da MPX E.ON Participações S.A., joint venture constituída pela
Companhia e E.ON.
No que tange à obrigação aventada por esta D. Comissão de divulgação de fato
relevante quando da celebração do Mandato, cumpre notar que a Companhia não
tem como prática divulgar ao mercado, seja por meio de comunicado ao mercado,
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seja por meio de fato relevante, os termos de mandatos ou de qualquer outro
instrumento celebrado pela Companhia com prestadores de serviços de assessoria
financeira ou jurídica ou com consultores. Vale destacar, ainda, que tal prática não
é adotada de uma forma geral pelas companhias abertas brasileiras.
Por fim, a respeito das demais informações veiculadas na notícia, a Companhia não
se manifesta acerca de fatos e relações comerciais que envolvam exclusivamente
seus acionistas.
Sendo o que cumpria para o momento, subscreve-se e renova seus votos de
elevada estima e consideração.

Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores
ENEVA S.A.
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OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 517/2013
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2013.
Ao Senhor
Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores da
Eneva S.A.
Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar - Centro
22210-903 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2163-5676 Fax: (21) 2163-9209
E-mail: ri.mpx@mpx.com.br; gre@bvmf.com.br; nortega@bvmf.com.br;
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos
Senhor Diretor,
Reportamo-nos à matéria veiculada às 8:03h desta data, na coluna Radar online, do site da Revista Veja, intitulada “Pagou duas vezes”, na qual constam as seguintes
afirmações:
Além de todas as divergências já conhecidas entre o BTG e Eike Batista,
há outra que arde nos bastidores — e vale 50 milhões de reais. Este é o
valor que o banco de André Esteves deveria receber de Eike por tê-lo
assessorado na venda da MPX para a alemã E.ON.
No dia do fechamento da operação, Eike empurrou essa conta para a MPX.
Só que agora os alemães querem que o BTG devolva o dinheiro ou que
Eike os reembolse — afinal, o BTG fora contratado por Eike e não pela
MPX. No final das contas, a E.ON, além de comprar as ações, custeou
parte dos honorários do assessor contratado pelo vendedor.

A respeito, determinamos que V.Sª esclareça se as afirmações são verídicas,
e, se confirmada sua veracidade, deverá explicar os motivos pelos quais entendeu não se
tratar de fato relevante.
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.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas - SEP, alertamos
que caberá a mesma, 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
MLAW

