Resposta ao Ofício CVM
À
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Gerência de Acompanhamento de Empresas
At.: Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Resposta ao Ofício GAE 3.468-13

Prezados Senhores,
Reportamo-nos ao Ofício abaixo reproduzido, através do qual V.Sas. solicitam à 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”),
esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 10/09/2013, sob o título “Eike
prepara modelo para vender suas ações na MPX”.
“Ofício GAE 3.468-13
10 de setembro de 2013
MPX Energia S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Eduardo Karrer
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 11/09/2013, sobre o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de
10/09/2013, sob o título “Eike prepara modelo para vender suas ações na MPX”, bem como outras informações
consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e
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.
Atenciosamente
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros”
A Companhia informa que divulgou ao mercado, na presente data, Fato Relevante comunicando aos seus acionistas e
investidores que recebeu informações de um de seus acionistas controladores, Sr. Eike Fuhrken Batista, de que o mesmo
está em tratativas sobre a potencial alienação das ações de emissão da MPX de sua titularidade, mas que, até o momento,
não há qualquer documento assinado.
Sendo o que cumpria para o momento, subscreve-se e renova seus votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,

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