
 

 

BRASKEM 

COMUNICADO AO MERCADO 

AQUSISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE 

São Paulo, 25 de outubro de 2019 – A BRASKEM S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; OTC: BRKMY; 

LATIBEX: XBRK) (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, 

vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado que recebeu correspondência da Alaska Investimento 

Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, localizada à Rua 

Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, CEP 04532-001, inscrita no CNPJ/MF sob o número 

11.752.203/0001-50 (“Alaska”), informando que adquiriu, na data de 21 de outubro de 2019, ações de 

emissão da Companhia, através de fundos de investimento sob a sua gestão, atingindo a participação de 

17.795.200 ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, representando 5,15% do total de 

ações preferenciais classe A emitidas pela Companhia.  

A Alaska declarou que os Fundos não possuem outros valores mobiliários e instrumentos financeiros 

derivativos referentes em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, ou qualquer acordo ou 

contrato regulando o exercício do direto de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão 

da Companhia.  

A Alaska informou, ademais, que o aumento da participação societária acima mencionado é estritamente 

para fins de realização de operações financeiras, não objetivando alteração do controle acionário ou da 

estrutura administrativa da Companhia. 

A integra da correspondência emitida pela Alaska encontra-se anexa à este Comunicado. 

Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores através 

do telefone (11) 3576-9531 ou do e-mail braskem-ri@braskem.com.br. 
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São Paulo, 23 de outubro de 2019 

 

 

À 

Braskem S.A. 

At.: Sr. Pedro Van Langendonck Teixeira de Freitas 

Diretor de Relações com Investidores 

Rua Lemos Monteiro, 120, 24º andar 

São Paulo – SP 

 

Ref.: Declaração de Aumento de Participação Acionária Relevante 

 

Prezados Senhores, 

A Alaska Investimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade e Estado de São 

Paulo, localizada à Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 73, Itaim Bibi, CEP: 04532-001; inscrita no 

CNPJ/MF sob o número 11.752.203/0001-50 (“Alaska”), devidamente credenciada na Comissão de 

Valores Mobiliários como administradora de carteiras, de acordo com o Ato declaratório CVM n.º 11.198, 

de 28 de julho de 2010, declara que adquiriu na data de 21 de outubro de 2019 ações da Braskem S.A. 

(“Companhia”), através de fundos de investimentos sob sua gestão (“Fundos”),  atingindo participação 

conforme quadro abaixo: 

 

Classe de Ações do Emissor Total de Ações Percentual atingido 

Ações Preferenciais Classe A 

(BRKM5) 

17.795.200 5,15% 

 

No total de ações preferenciais classe A (BRKM5) está incluso 500.000 ações adquiridas através da 

estrutura de termo de ações. 

A Alaska declara que os Fundos não possuem outros valores mobiliários e instrumentos financeiros 

derivativos referentes em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, ou qualquer acordo ou 

contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão 

da Companhia.   

O aumento da participação acionária dos Fundos tem por objetivo a mera realização de operações 

financeiras; não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia; e, 

por fim os Fundos não têm o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular. 

Finalmente, a Gestora declara que a participação ora reportada refere-se tão somente aos Fundos por ela 

geridos. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________ 

Alaska Investimentos LTDA 

Rafael Yura Kubota 
Rua Bandeira Paulista, 600 – conj 73 

04532-001 Itaim Bibi – São Paulo – SP                                              Diretor de Risco e Compliance 

Tel: 4550-2950 

 

ri@alaska-asset.com.br 
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