COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
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1. Contrato Fornecimento de Nafta RLAM

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 nafta petroquímica.

Compromisso de volume de venda de 450 mil toneladas por ano
de nafta petroquímica pela Refinaria Landulpho Alves (RLAM) com
entrega para a unidade industrial da Braskem na Bahia, a um preço
de 100% da referência internacional do Noroeste da Europa (ARA),
com vigência de 23/12/2020 até 31/12/2025.

Principais termos e condições

O contrato prevê a possibilidade de negociação de volumes
adicionais entre as partes dentro de determinados parâmetros e
obrigações para volumes não entregues ou não recebidos, bem
como a possibilidade de transferência, pela Petrobrás, do contrato
para entidade societária que vier a sucedê-la na propriedade da
Refinaria Landulpho Alves (RLAM).
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 outra parte; (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
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autorização governamental para exercício da atividade (vii)
decretação de falência ou recuperação judicial sem contrapartida
de garantias da vendedora (viii) descumprimento da lei brasileira.
Data de assinatura do contrato

08 de junho de 2020

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

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
a operação no âmbito do Conselho de Administração da Braskem.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Trata-se da compra de nafta petroquímica referenciada em preços
internacionais (ARA).
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2. Contrato Fornecimento de Nafta REFAP

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 nafta petroquímica.

Compromisso de volume de venda de 200.000 toneladas por ano
de nafta petroquímica pela Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) e
entrega para a unidade industrial da Braskem no Rio Grande do
Sul, a um preço de 100% da referência internacional do Noroeste
da Europa (ARA), com vigência de 23/12/2020 até 31/12/2025.
O contrato prevê a possibilidade de negociação de volumes
adicionais entre as partes dentro de determinados parâmetros e
obrigações para volumes não entregues ou não recebidos, bem
como a possibilidade de transferência, pela Petrobrás, do contrato
para entidade societária que vier a sucedê-la na propriedade da
Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP).
Principais termos e condições
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 outra parte; (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 (viii) descumprimento da lei brasileira
Data de assinatura do contrato

08 de junho de 2020
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Eventual participação da
contraparte, seus sócios ou
administradores no processo de
decisão do emissor ou de
negociação da transação como
representantes do emissor

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
a operação no âmbito do Conselho de Administração da Braskem.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Trata-se da compra de nafta petroquímica referenciada em preços
internacionais (ARA), sem prêmio nem desconto.

4

3. Contrato de Opção de Fornecimento de Nafta

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 nafta petroquímica.

Opção de venda de até 2.850.000 toneladas por ano de nafta
petroquímica pela Petrobras com obrigação de compra pela
Braskem, a um preço de 100% da referência internacional do
Noroeste da Europa (ARA), com vigência de 01/01/2021 até
31/12/2025.
O contrato prevê que a Petrobras terá a opção de entregar até
2.050.000 toneladas por ano na unidade industrial da Braskem da
Bahia e até 800.000 toneladas por ano na unidade industrial da
Braskem no Rio Grande do Sul, com nomeação semestral
antecipada dos volumes a serem entregues.

Principais termos e condições

O contrato prevê a possibilidade de negociação de volumes
adicionais entre as partes dentro de determinados parâmetros e
obrigações para volumes não entregues ou não recebidos.
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 outra parte; (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 (viii) descumprimento da lei brasileira

Data de assinatura do contrato

08 de junho de 2020
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Eventual participação da
contraparte, seus sócios ou
administradores no processo de
decisão do emissor ou de
negociação da transação como
representantes do emissor

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
a operação no âmbito do Conselho de Administração da Braskem.

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 uma opção de venda de nafta petroquímica da
Petrobras para a Braskem, referenciada em preços internacionais
(ARA), sem prêmio nem desconto. Caso a opção de venda pela
Petrobras seja exercida, o preço da mesma está atrelado a
referências internacionais da mesma forma que as demais
alternativas de compra da Braskem.
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4. Aditivo ao Contrato de Transporte e Movimentação TEDUT

Braskem S.A. (“Braskem”) e
Partes

Petrobras Transporte S.A. – Transpetro (“Transpetro”)

Relação com o emissor

A Transpetro é subsidiária integral da Petróleo Brasileiro Petrobras S.A., que por sua vez possui 47,03% do capital votante
e 36,15% do capital total da Braskem

Objeto

Prestação de serviços de carga e descarga de navios pelo sistema
monobóia, armazenagem de produtos, ambos localizados no
Terminal Almirante Dutra (TEDUT) e transporte dutoviário via
OSCAN 16 II, que interliga o TEDUT à Refinaria Alberto Pasqualini
(REFAP).

Principais termos e condições

Aditivo para adição de 44 (quarenta e quatro) meses ao contrato
inicial, com vigência total, portanto, de 68 (sessenta e oito) meses,
com início em 01 de novembro de 2018 e término em 30 de junho
de 2024, podendo ser resolvido mediante envio de notificação à
outra Parte, na ocorrência de qualquer das hipóteses
contratualmente previstas.
O contrato original foi comunicado à CVM em novembro de 2018.

Data de assinatura do contrato

08 de junho de 2020

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

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
a operação no âmbito do Conselho de Administração da Braskem.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Tendo em vista a proximidade de encerramento do Contrato
vigente para a logística de matéria-prima para o Pólo de Triunfo e
a negociação de contrato de fornecimento de matéria-prima da
Petrobras, a Braskem realizou a renovação das condições
contratuais com a Transpetro para viabilização do acesso logístico
de nafta. Além disso, a Transpetro é a possuidora da monobóia de
descarga de navios em Tramandaí, bem como de parte importante
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dos tanques de armazenagem, motivo pelo qual, para este serviço
é a única fornecedora existente.
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5. Aditivo ao Contrato de Arrendamento TEDUT

Braskem S.A. (“Braskem”) e
Partes

Petrobras Transporte S.A. – Transpetro (“Transpetro”)

Relação com o emissor

A Transpetro é subsidiária integral da Petróleo Brasileiro Petrobras S.A., que por sua vez possui 47,03% do capital votante
e 36,15% do capital total da Braskem.

Objeto

Arrendamento do duto OSCAN 16 e tanques localizados no
Terminal Almirante Dutra (TEDUT).

Principais termos e condições

Aditivo para adição de 44 (quarenta e quatro) meses ao contrato
inicial, com vigência total, portanto, de 68 (sessenta e oito) meses,
com início em 01 de novembro de 2018 e término em 30 de junho
de 2024, podendo ser resolvido mediante envio de notificação à
outra Parte, na ocorrência de qualquer das hipóteses
contratualmente previstas.
O contrato original não foi comunicado à CVM pois não atingia os
critérios exigidos.

Data de assinatura do contrato

08 de junho de 2020

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

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
a operação no âmbito do Conselho de Administração da Braskem.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Tendo em vista a proximidade de encerramento do Contrato
vigente para a logística de matéria-prima para o Pólo de Triunfo e
a negociação de contrato de fornecimento de matéria-prima da
Petrobras, a Braskem realizou a renovação das condições
contratuais com a Transpetro para viabilização do acesso logístico
de nafta. Além disso, a Transpetro é a possuidora da monobóia de
descarga de navios em Tramandaí, bem como de parte importante
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dos tanques de armazenagem, motivo pelo qual, para este serviço
é a única fornecedora existente.
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6. Aditivo ao Contrato de Cessão de Espaço REFAP
Braskem S.A. (“Braskem”) e
Partes

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”)

Relação com o emissor

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

Objeto

Cessão de espaço de 80.000 m³ para armazenagem de produto de
propriedade da Braskem em tanques na REFAP (Refinaria Alberto
Pasqualini).

Principais termos e condições

Aditivos para adição de 62 (sessenta e dois) meses ao contrato
inicial, com vigência total, portanto, 86 (oitenta e seis) meses, com
início em 01 de novembro de 2018 e término em 31 de dezembro
de 2025 podendo ser resolvido mediante simples comunicação
por escrito à outra Parte, na ocorrência de qualquer das hipóteses
contratualmente previstas.
O contrato original foi comunicado à CVM em novembro de 2018.

Data de assinatura do contrato

08 e 09 de junho de 2020

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

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
a operação no âmbito do Conselho de Administração da Braskem.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Tendo em vista a proximidade de encerramento do Contrato
vigente para a logística de matéria-prima para o Pólo de Triunfo e
a negociação de contrato de fornecimento de matéria-prima da
Petrobras, a Braskem realizou a renovação das condições
contratuais com a Petrobras para viabilização do acesso logístico
de nafta. Além disso, no sistema logístico de suprimento para a
Unidade Industrial da emissora em Triunfo, a Refinaria Alberto
Pasqualini é parte indissociável do modelo que viabiliza a chegada
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do produto, motivo pelo qual, para este serviço é a única
fornecedora existente.
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