Resposta ao Ofício da Bovespa
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2012 – A MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3; GDR
I: MPXEY), sociedade anônima de capital aberto, 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
BM&FBOVESPA/GAE/CREM 3535/12, de 31 de julho de 2012 (“Ofício”), prestar as informações solicitadas pela
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em relação à consulta abaixo:
GAE/CREM 3535/12
31 de julho de 2012
MPX ENERGIA S.A.
Sr. Eduardo Karrer
Diretor de Relações com Investidores
Prezados Senhores,
Considerando os termos do edital de convocação da AGE de 15/08/2012 e da proposta da Administração, solicitamos nos
informar, até 01/08/2012, para fins de orientação ao mercado:
(i) posição acionária a ser considerada para o desdobramento, ou seja, os acionistas inscritos em que data nos registros da
Companhia terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento; e
(ii) data prevista para o crédito das ações provenientes do desdobramento.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA
em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.

Nesse sentido, informamos que a posição acionária considerada para o desdobramento das ações da MPX será a data de 15
de agosto de 2012 (mesma data da realização da AGE).
Adicionalmente, informamos que o crédito das ações provenientes do desdobramento será realizado no dia 21 agosto de
2012.
Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.

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

SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em
geração elétrica e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de
empreendimentos de geração térmica, que excede 14 GW de capacidade e a posiciona estrategicamente para se tornar uma
geradora privada líder. 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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