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Fato Relevante ‐ 20‐F
BRASKEM S.A.
CNPJ Nº 42.150.391/0001‐70
NIRE 29.300.006.939
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Braskem S.A. ("Braskem" ou a "Companhia") (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) informa que não será
possível arquivar o seu Formulário 20‐F referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 ("Formulário 20‐F 2017") até o
dia 16 de maio de 2019. Não há mais possibilidade de extensão do prazo, nos termos da Seção 802.01E do Manual de Listagem
de Companhias da Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE"). A NYSE suspendeu a negociação das American Depositary Shares
("ADSs") da Companhia e dará início ao processo de deslistagem da NYSE, o qual está sujeito a recurso, conforme as regras e
procedimentos da NYSE.
A Companhia já arquivou as suas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios de 2017 e 2018 perante a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e encontra‐se em cumprimento com as regras da CVM. Além disso, a Companhia vem
realizando esforços e empregando recursos significativos para concluir os procedimentos e análises adicionais dos seus
processos e controles internos. O Conselho de Administração e a Diretoria seguirão empreendendo esforços e recursos
significativos para arquivar o Formulário 20‐F 2017 e o Formulário 20‐F referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018
o mais rápido possível, visando retomar a negociação das ADSs da Companhia na NYSE.
A Companhia espera que suas ADSs estejam disponíveis o quanto antes para negociação no mercado de balcão organizado
("OTC") nos Estados Unidos e informará o código (ticker) sob o qual serão negociadas no OTC assim que este estiver disponível.
Durante o período de suspensão, conforme o programa de ADSs, os detentores de ADSs poderão solicitar à instituição
depositária, The Bank of New York Mellon, o cancelamento das ADSs e a sua conversão nas ações preferenciais subjacentes
negociadas na B3, na proporção de uma ADS para duas ações preferenciais classe A.
Abaixo estão os contatos do banco depositário das ADSs da Companhia, The Bank of New York Mellon. Os detentores de ADSs
poderão discutir esse assunto com as pessoas relacionadas a seguir. Além disso, a equipe de relações com investidores das
Braskem permanece à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais.
The Bank of New York Mellon
Time de ADR no Brasil
Tel: +55 11 3050.8381
Email: adrbrazilteam@bnymellon.com

Relações com Investidores da Braskem S.A.
Rosana Avolio
Tel: +55 (11) 3576‐9531/ Tel 2: +55 (11) 3576‐9266
E‐mail: braskem‐ri@braskem.com.br

São Paulo, 13 de maio de 2019.
Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas

São Paulo, 13 de maio de 2019.
Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Braskem S.A.

