Resposta ao Ofício CVM
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2013 – A MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3;
GDR I: MPXEY), sociedade anônima 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, em atenção ao Ofício GAE 0451-13, datado de 27
de fevereiro de 2013 (“Ofício”), no qual foi solicitado esclarecimento “em notícia veiculada no jornal Valor Econômico,
edição de 27/02/2013, consta, entre outras informações, que o empresário Eike Batista está para fechar a venda do controle
da MPX”, e após consultar seu acionista controlador, Sr. Eike Fuhrken Batista, esclarece que mantem permanente contato
com vários investidores sobre diferentes oportunidades de negócio, sempre em prol do interesse da Companhia e com
vistas a maximizar o valor para os seus acionistas. Neste momento, porém, não existe qualquer tratativa conclusiva ou
documento vinculante que deva ser divulgado ao mercado.
A Companhia, por fim, esclarece que manterá o mercado prontamente informado quando da ocorrência de fatos ou de
decisões relevantes que possam influenciar, de modo ponderável, a cotação dos valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a decisão dos investidores de comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de
titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados, nos termos dos artigos 2º e 3º da Instrução
CVM nº 358/02.

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 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 de sua
empresa coligada, OGX Maranhão, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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