COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Partes

Braskem S.A. (“Braskem”) e Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”)

Relação com o emissor

A Petrobras possui 47,03% do capital votante e 36,15% do capital
total da Braskem

Objeto

Compra e venda de petróleo.

Venda de petróleo pela Braskem e compra pela Petrobras, no
valor de R$ 76.161.210,23 (setenta e seis milhões, cento e
sessenta e um mil, duzentos e dez reais e vinte e três centavos),
em transação única, não recorrente.
O contrato tem a duração de 30 (trinta) dias a partir de sua
assinatura.

Principais termos e condições

Data de assinatura do contrato
Eventual participação da
contraparte, seus sócios ou
administradores no processo de
decisão do emissor ou de
negociação da transação como
representantes do emissor

O contrato pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) por
inadimplência de qualquer condição do contrato que não tenha
sido sanada no prazo de 30 dias pela parte inadimplente; (ii)
transferência de direitos e obrigações do contrato a terceiros sem
anuência; (iii) oferecimento de garantias a terceiros decorrentes
do contrato; (iv) ocorrência de motivo de força maior; (v)
dissolução ou alteração da sociedade comercial de qualquer parte;
(vi) cancelamento de autorização governamental para exercício da
atividade; (vii) decretação de falência ou recuperação judicial sem
contrapartida de garantias da vendedora; ou (viii)
descumprimento da lei brasileira
04 de março de 2020
Não houve participação da Petrobras, seus sócios ou
administradores no processo de decisão da Braskem ou na
negociação da transação, sendo que os conselheiros de
administração indicados pela Petrobras se abstiveram de deliberar
sobre a operação na reunião do Conselho de Administração da
Braskem que tratou desta matéria.
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Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Trata-se de venda de 50.386 m3 (cinquenta mil, trezentos e oitenta
e seis metros cúbicos) de petróleo de denominação PB 199
armazenado no Terminal Almirante Soares Dutra – TEDUT,
oriundo da movimentação de nafta do TEDUT para a Planta
Industrial da Braskem no Rio Grande do Sul, referenciado em
preço internacional (Nafta ARA), nas mesmas bases utilizadas pela
Braskem no seu volume de compra de nafta da Petrobras,
demonstrando-se haver comutatividade na transação. A
Petrobras é proprietária da REFAP (Refinaria Alberto Pasqualini)
que se conecta fisicamente através de dutos com o TEDUT,
havendo integração logística que otimiza a operação.
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