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 de etano e propano da Petrobrás pela Braskem e compra
de hidrogênio da Braskem pela Petrobras.
Compromisso de compra e venda de até 580.000 toneladas de
eteno equivalente, calculado através dos índices técnicos para a
conversão de etano e propano, e de compra e venda de até 58,4
milhões Nm³ de hidrogênio.
Vigência de 01/01/2021 até 31/12/2025.
Os preços de etano e propano serão referenciados a preços
internacionais. O hidrogênio será referenciado ao preço de gás
natural praticado no Brasil.

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; e (vii)
decretação de falência ou recuperação judicial sem contrapartida
de garantias da vendedora;

Data de assinatura do contrato

22 de dezembro 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 contraparte, dos sócios da contraparte
ou dos administradores da contraparte 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.
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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 da compra de etano e propano referenciadas em preços
internacionais e da venda de hidrogênio referenciado ao preço de
gás natural no mercado brasileiro.
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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 pela Braskem de nafta petroquímica vendida pela
Petrobras.
Compromisso de venda de até 2 (dois) milhões de toneladas por
ano de nafta petroquímica pela Petrobras, a serem entregues à
unidade industrial da Braskem em São Paulo, com base em
referência internacional de preços.
Vigência de 23/12/2020 até 31/12/2025.

Principais termos e condições

O contrato poderá 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;

Data de assinatura do contrato

22 de dezembro 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 contraparte, dos sócios da contraparte
ou dos administradores da contraparte no processo de decisão da
Braskem ou na negociação da transação, sendo que os
conselheiros de administração da Braskem 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

Trata-se da compra de nafta petroquímica referenciada em preços
internacionais.

1

transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado
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