COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Partes

Braskem S.A. (“Braskem”) e Companhia de Gás do Estado do Rio
Grande do Sul (“Sulgás”)

Relação com o emissor

A Sulgás é uma sociedade controlada em conjunto pela Petrobras
Gás S.A. – Gaspetro (controlada da Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras) e pela MitsuiGás e Energia do Brasil, conforme
informação constante das Demonstrações Financeiras da
Petrobras. A Petrobras, por sua vez, possui 47,03% do capital
votante e 36,15% do capital total da Braskem.

Objeto

Contrato que regula o fornecimento, pela Sulgás à Braskem, de gás
natural, via gasoduto de distribuição de gás local.
(i) Fornecimento pela Sulgás de gás natural canalizado para a
unidade da Braskem de Triunfo no Estado do Rio Grande do Sul,
com uma Quantidade Diária Contratada de 200.000 m³/dia;
(ii) Valor do contrato: R$ 130.928.420,00;
(iii) Vigência do contrato: 22/01/2021 a 31/12/2021.

Principais termos e condições

(iv) Hipóteses de rescisão: consenso entre as partes; transferência
parcial ou total a terceiros, sem autorização prévia e por escrito
da outra parte, dos direitos e obrigações que lhe são atribuídos
neste contrato; judicialmente, nos termos da legislação; pela
Braskem, desde que esta notifique à Sulgás com pelo menos 3
(três) meses de antecedência, devendo pagar a importância
proporcional ao tempo faltante para completar o prazo de
duração contratual.

Data de assinatura do contrato

12/03/2021

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

A Sulgás é concessionária exclusiva dos serviços públicos de
distribuição de gás natural canalizado no estado do Rio Grande do
Sul.
Por sua vez, o mercado de gás natural é um mercado regulado pela
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado do Rio
Grande do Sul e pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP. Nesse sentido, o presente contrato
observou estritamente toda a regulamentação aplicável, inclusive
no que se refere às tarifas e condições adotadas.
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