Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014.
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)
Ilmo. Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira

Ref.: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N°
Esclarecimentos sobre Notícia

271/2014

–

Solicitação

de

Prezados Senhores,
ENEVA S.A. (nova denominação social da MPX Energia S.A.), companhia aberta, 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° 271/2014, cujo inteiro teor consta do Anexo I a presente
resposta, expedido por esta D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 13 de
maio de 2014 (“Ofício”), nos termos abaixo.
O Ofício faz referência à notícia veiculada no site Infomoney, às 10h04, no dia 13 de
maio de 2014, intitulada “Eneva teve lucro operacional no 1º tri, diz E.ON; resultado
sai hoje a noite” (“Notícia”), na qual constam as seguintes afirmações:
“A empresa de energia Eneva (ENEV3), ex-MPX, teve lucro
operacional positivo no primeiro trimestre, disse nesta terça-feira
Klaus Schaefer, diretor financeiro da alemã E.ON, acionista
majoritária da companhia.
A E.ON detém cerca de 38 por cento da Eneva, que deve divulgar
seus resultados trimestrais mais tarde nesta terça...”
A respeito de tais afirmações, a Companhia esclarece que, após tomar conhecimento
do Ofício, consultou prontamente o Sr. Klaus Schäfer, CFO da E.ON, acionista cocontroladora da Companhia, a fim de averiguar se tais declarações foram realmente
feitas por ele.
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Nesse sentido, a Companhia foi informada que o Sr. Klaus Schäfer realmente se
manifestou na mídia, em 12 de maio de 2014, sobre diversos assuntos relacionados a
aspectos de mercado e da E.ON. Nesse contexto, o Sr. Klaus Schäfer foi questionado
sobre a Companhia e as perspectivas da E.ON, como acionista co-controladora da
Companhia, quanto aos negócios da Companhia. Nesse contexto, o Sr. Klaus Schäfer
informou que é possível que a Companhia apresente um resultado mais positivo. O Sr.
Klaus Schäfer afirmou claramente que ele não está autorizado a dar nenhuma
informação concreta sobre a Companhia, visto que a Companhia é uma companhia
aberta no Brasil.
Contudo, cumpre destacar, que o Sr. Klaus Schäfer foi mal interpretado no que se
refere às declarações feitas sobre os resultados da Companhia, não tendo feito
nenhuma afirmação concreta quanto às principais contas da demonstração de
resultado da Companhia.
Desse modo, reforça-se que, a Companhia, seus acionistas controladores e seus
administradores estão em estrito cumprimento do artigo 8°, da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.
Sendo o que cumpria para o momento, subscreve-se e renova seus votos de elevada
estima e consideração.

Fabio H. Bicudo
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.
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OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N.º271/2014
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2014.
Ao Senhor
Fabio Hironaka Bicudo
Diretor de Relações com Investidores da
Eneva S.A.
Praia do Flamengo, n.º66 – 9º andar
CEP: 22210-903 – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 3721-3030 / Fax: (21) 3721-3001
E-mail: ri@eneva.com.br
c/c: gre@bvmf.com.br
ASSUNTO:

Solicitação de Esclarecimentos sobre Notícia
Senhor Diretor,

Reportamo-nos à matéria veiculada nesta data no site de notícias Infomoney,
às 10h04, sob o título “Eneva teve lucro operacional no 1º tri, diz E.ON; resultado sai hoje
a noite”, na qual constam as seguintes afirmações:
“A empresa de energia Eneva (ENEV3), ex-MPX, teve lucro operacional
positivo no primeiro trimestre, disse nesta terça-feira Klaus Schaefer, diretor
financeiro da alemã E.ON, acionista majoritária da companhia.
A E.ON detém cerca de 38 por cento da Eneva, que deve divulgar seus
resultados trimestrais mais tarde nesta terça...”

A respeito, solicitamos manifestação de V.S.a sobre as afirmações
veiculadas na notícia, tendo em vista o disposto no artigo 8º da Instrução CVM
n.º358/2002:
Art. 8º Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho
de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas
ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da companhia,
guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais
tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua
divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de
sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na
hipótese de descumprimento. (grifamos)

Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema IPE, Categoria
Comunicado ao Mercado, tipo Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA, Notícia
Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir referência a este ofício.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos
que caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei n.º 6.385/1976, e no artigo 7º, combinado com
o artigo 9º, da Instrução CVM n.º 452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo

não cumprimento das exigências contidas neste ofício no prazo de até 24 horas a contar da
ciência dos termos deste expediente, ora também enviado por fax e por e-mail.
Atenciosamente,

NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
Gerente de Acompanhamento de Empresas-1
SHB

