Resposta ao Ofício Bovespa e a CVM
À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, 275 – 01013-001 – São Paulo, SP

At.: Gerência de Acompanhamento de Emissores
Sr. Nelson Barroso Ortega

c.c.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 33° andar
Rio de Janeiro – RJ
At.: Superintendência de Relações com Empresas – SEP
Sr. Fernando Soares Vieira

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI
Sr. Waldir de Jesus Nobre

Ref: Ofício GAE 0915-13 (“Ofício”)

Prezados senhores,

MPX ENERGIA S.A., companhia aberta de capital autorizado, com sede na Praça Mahatma Gandhi, 14 (parte), na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o nº
04.423.567/0001-21 (“Companhia” ou “MPX”), vem, pela presente, prestar os esclarecimentos solicitados no Ofício em
referência.

Para fins dos esclarecimentos solicitados com relação item “I. A incidência da obrigação de realizar oferta pública de
aquisição de ações, nos termos do Item 8.2 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado e do Artigo 36 do Estatuto
Social da Companhia.”, a Companhia informa que consultou a E.ON SE e o Sr. Eike Fuhrken Batista a respeito tendo
recebido a seguinte comunicação:

“Primeiramente, cumpre notar que, tal como informado via fato relevante divulgado pela Companhia em 28 de março de
2013, a Companhia, juntamente com o Sr. Eike Fuhrken Batista, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 22º andar, Centro, CEP 20031-100, atual acionista
controlador da Companhia (“EB“) e a E.ON SE, uma sociedade incorporada de acordo com as leis da República Federal da
Alemanha, com sede na Cidade de Dusseldorf, na E.ON-Platz 1, 40479, registrada com o Registro Comercial do Tribunal
de Dusseldorf sob o número HRB 69043 (“E.ON“) celebraram um Acordo de Investimento (InvestmentAgreement) por
meio do qual foram avençadosos termos da operação abaixo descritos(“Transação“):

i. E.ON adquirirá ações de emissão da Companhia detidas por EB representativas de aproximadamente 24,5% do capital
social da MPXpor um preço mínimo de R$ 10,00, que poderá ser ajustado em até R$ 1,00 por ação. Ao final da
Transação, EB reduzirá sua participação de, aproximadamente, 53,5% para, aproximadamente, 23,7% enquanto a E.ON
aumentará sua participação de, aproximadamente, 11,7% para, aproximadamente, 36,1%;

ii. na data de fechamento da aquisição das ações de emissão da MPX conforme descrito no item “i” acima, a E.ON e EB
celebrarão um acordo de acionistas que regulará o exercício articulado dos seus respectivos direitos de voto com relação às
ações de emissão da MPX de sua titularidade e, portanto, o controle compartilhado da Companhia pela E.ON e EB;

iii. posteriormente à referida aquisição das ações de emissão da MPX, será efetivada captação de recursos por meio de
oferta pública primária registrada junto à D. CVM no valor mínimo de R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões
de reais) e prioridade de subscrição para os atuais acionistas da Companhia (“Aumento de Capital MPX”). Conforme os
termos do Acordo de Investimentos, a E.ON já se comprometeu a subscrever aproximadamente 30,56% das novas ações
emitidas em razão do Aumento de Capital MPX, pelo preço de R$ 10,00 por ação; e

iv. por fim, sujeito às respectivas aprovações societárias, incluindo a avaliação de um comitê independente nos termos da
regulamentação aplicável, será realizada a incorporação, a valor patrimonial, da MPX E.ON Participações S.A., joint
venture detida pela Companhia e pela E.ON (“JV”), na MPX.

Detalhada aTransação, informamos que, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, não há incidência de oferta
pública de aquisição de ações (“OPA”) na Transação, seja em decorrência do item 8.2 do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”) ou do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, seja pelo artigo

254-A da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).

O artigo 36 do Estatuto Social da Companhia replica os termos do item 8.2 do Regulamento do Novo Mercado .A oferta
pública referida em taldispositivo deriva do conceito deOPA por alienação de controle regulada pelo artigo 254-A da Lei
das S.A., que, no seu §1º do art. 254-A,trata a alienação de controle como a transferência, de forma direta ou indireta, de
ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em
ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. Similarmente, para
o Regulamento do Novo Mercadoa “Alienação de Controle” também implica na transferência das “Ações de Controle” e,
portanto, do “Poder de Controle” de uma companhia.

Parece-nos clara a intenção de tais dispositivos em tratar a alienação do controle de uma companhia como a efetiva
transferência desse controle, que, então nas mãos do adquirente, deixará, com isso, de ser exercido pelo seu alienante. Não é
o que ocorrerá na Transação. EB continuará a integrar o bloco de controle da Companhiacomo peça estratégica e decisiva na
administração e governança da MPX. Não há que se falar, portanto, em alienação de controle por EB ou aquisição dele pela
E.ON, restando claro que não há incidência de OPA por conta do item 8.2 do Regulamento do Novo Mercado. Este
Regulamento, aliás, define “Poder de Controle” como o “poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente
da participação acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao Grupo de
Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3
(três) últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta
do capital votante.” Ora, com a Transação, a E.ON não serátitular de direitos que lhe assegurem, individualmente, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral. Com assinatura do acordo de acionistas para
compartilhamento de direitos políticos entre E.ON e EB, conforme se exporá abaixo, E.ON e EB deverão direcionar seus
votos de forma uníssona, de maneira que a E.ON não poderá votar unilateralmente na assembleia geral. Além disso, forçoso
notar que a E.ON terá assentos e, portanto, número de votos iguais a EB no Conselho de Administração da Companhia e,
consequentemente, também não conseguirá dirigir isoladamente a MPX.

Nesse sentido, por exemplo, já se manifestou o então Procurador-Chefe da CVM, Sr. Henrique de Rezende Vergara, no
âmbito do processo que determinou a oferta pública por alienação de controle da Companhia Brasileira de Distribuição –
CBD (Processo CVM RJ-2005-4069), conforme abaixo se transcreve:

“O compartilhamento do poder de controle antes detido isoladamente por um grupo de acionistas com outros acionistas
que passam, então, à condição de acionistas controladores, não é, a meu ver, situação fática subsumível, a priori, no
conceito de alienação do poder de controle, para efeito do art. 254-A da Lei nº 6.404/76, mesmo quando tal
compartilhamento se dá mediante a alienação de parcela das ações que integram o bloco de controle com pagamento de ágio.

Nos termos do § 4º do art. 29 da Instrução CVM nº 361, a alienação de controle somente se caracteriza quando da
"alienação de valores mobiliários com direito a voto, ou neles conversíveis, ou de cessão onerosa de direitos de subscrição
desses valores mobiliários, realizada pelo acionista controlador ou por pessoas integrantes do grupo de controle, pelas
quais um terceiro, ou um conjunto de terceiros representando o mesmo interesse, adquira o poder de controle da
companhia."

No meu entender, ao referir-se a "terceiro" ou "conjunto de terceiros", pretendeu-se evidenciar que "a transferência do
controle só se opera quando todas as ações integrantes do grupo são transferidas a terceiros", nos termos do que
estabelecia os itens II e III da Resolução CMN nº 401/76. Logo, não se poderia considerar como alienação de controle o
simples fato de o acionista controlador passar a compartilhar com terceiro o poder de comando sobre a companhia.”

(Despacho ao MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 104/05, disponível para consulta em http://www.cvm.gov.br/port/infos
/CBDDespachoPFE.asp)

Ressalte-se ainda o voto do então relator Sr. Eli Loria no âmbito do Processo CVM nº RJ2007/7230 – COPESUL, citando
o professor Fábio Konder Comparato que assevera:

“ (...) para que ocorra a alienação do controle, necessário que haja mudança na titularidade do poder de controle, sendo
fundamental, portanto, a presença de novo controlador.”

No casoem tela, claramente não há a substituição do acionista controlador, mas tão somente a alteração na forma do
exercício de controle que antes era realizada de maneira singular por EB e que passará a ser compartilhada EB e a E.ON.

Nos termos da minuta do acordode acionistas já acordada entre as partes, a qual será celebrada quando do fechamento da
aquisição de ações já referida, E.ON e EB deverão obrigatoriamente exercer seus respectivos direitos de voto com relação às
ações de emissão da MPX por eles detidas em estrita consonância com tal pacto, que dispõe, dentre outras provisões,
sobre a obrigatoriedade de articulação e concordância prévia entre ambos dos votos a serem proferidos em sede assemblear
de acionistas da MPX. Além disso, EB e E.ON terão direito à nomeação de número igual de membros do Conselho de
Administração da MPX, os quais deverão também votar de forma uníssona nas reuniões do Conselho.

O acordo de acionistas preverá ainda regras de transferência de ações, estabelecendo um período de 5 (cinco) anos durante
o qual acionistas signatários não poderão transferir ações a terceiros que levem E.ON ou EB a reduzir suas respectivas

participações a um percentual inferior a 15% das ações da Companhia. Enquanto mantida tal participação mínima, os
direitos políticos dos acionistas nos termos do Acordo permanecerão inalterados. O acordo de acionistas também preverá
direito de preferência (rightoffirstrefusal) na aquisição de ações detidas por EB ou E.ON na hipótese de alienação a
terceiros.

Entretanto o acordo não prevê (i) a outorga de opção por EB a E.ON para compra de qualquer ação adicional a ele
pertencente; ou (ii) quaisquer vendas pré-acordadas de ações de EB a E.ON que levariam a E.ON a ser controladora
singular da Companhia no futuro. Importante ainda notar que o acordo de acionistas vigorará enquanto EB e E.ON se
mantiverem como acionistas da Companhia, podendo ser rescindido apenas no caso de eventos específicos taxativamente
estipulados no acordo.

No que diz respeito ao Aumento de Capital MPX, este será feito por meio de uma oferta pública de ações com a
participação de acionistas e os investidores em geral. A E.ON participará do Aumento de Capital da MPX, exclusivamente
no âmbito da oferta prioritária destinada aos então atuais acionistas da Companhia, sendo que tal participação se dará em
percentual inferior ao percentual do capital social da Companhia então detido pela E.ON. Assim sendo, a subscrição de até
30,56% do Aumento de Capital da MPX pela E.ON não terá o condão de elevá-la a condição de controladora da
Companhia. Pelo contrário, a participação então detida pela E.ON será diluída em consequência do Aumento de Capital
MPX.

Ademais, a incorporação pela MPX da JV deverá implicar em um aumento estimado de aproximadamente 1% da
participação da E.ON na MPX, o que não será suficiente para torná-la controladora isolada da Companhia.

Diante de todo o exposto, conclui-se pela não incidência da obrigação de realizar oferta pública de aquisição de ações, nos
termos do item 8.2 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado e do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia. “

Finalmente, com relação à solicitação do item do Ofício “II. A faixa percentual estimada de ações em circulação da
Companhia após a conclusão de todas as etapas da operação”, a Companhia estima que, após a concretização da
Transação, a faixa percentual estimada de ações em circulação da Companhia seja de aproximadamente 40%.

Sendo o que cumpria para o momento, a Companhia renova seus votos de estima e consideração e subscreve-se.

Eduardo Karrer
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