COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Partes

Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO e Braskem S.A.

Relação com o emissor

A TRANSPETRO é subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. –
(“Petrobras”) que, por sua vez, possui 47,03% do capital votante e
36,15% do capital total da Braskem, sendo considerada uma
Acionista com Influência Significativa sobre a Braskem.

Objeto

Operação portuária: Contrato de prestação de serviços pela
TRANSPETRO à Braskem, de descarga de navios tanque (NTs) no
Terminal Aquaviário de Ilha Redonda (TAIR), e denominado
Transporte dutoviário do Produto via OSRED-8, que inicia no
referido Terminal e perfaz caminho até que seja recebido em
tancagem do CARREGADOR localizada em sua Unidade Industrial
em Duque de Caxias/RJ.
•

Principais termos e condições

•
•
•
•

Prestação de serviços de descarga de navios e transporte
dutoviário
Volume de acordo com o realizado, sem Ship Or Pay
Valor total estimado: R$ 40.000.000,00
Forma de pagamento: 15 dias da emissão do boleto
Vigência: 30/06/2021 a 30/06/2023 (730 dias)

Data de assinatura do contrato

30/06/2021

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 que também exerciam cargos na
Petrobras se abstiveram de participar da discussão e de votar 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

A transação observou condições comutativas e prevê pagamento
compensatório adequado. Isto porque o preço estipulado na
transação está condizente com as tarifas públicas praticadas pela
TRANSPETRO em terminais para descarga de navios e transporte
dutoviário de produtos.
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