COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Braskem S/A (“Braskem”), sucessora da Polibrasil Resinas S.A.*, e
Petróleo Brasileiro S/A (“Petrobras”).
Partes

*a Polibrasil foi sucedida pela Suzano Petroquímica S/A que, por
sua vez, foi sucedida pela Quattor Petroquímica S.A., então
sucedida pela Braskem Petroquímica S.A, a qual foi finalmente
incorporada pela Braskem S.A.

Relação com o emissor

A Petrobras é Acionista com Influência Significativa sobre a
Braskem. A Braskem é coligada da Petrobras.

Objeto

Renovação automática de 2 contratos de compra pela Braskem de
propeno vendido pela Petrobras por meio da Refinaria de Duque
de Caxias (“REDUC”) e Refinaria Capuava (“RECAP”), além da
compra pela Petrobras de corrente de propeno de retorno
vendido pela Braskem.

Principais termos e condições

Data de assinatura dos contratos

Compromisso de compra e venda de até 100.000 (cem mil)
toneladas por ano de propeno grau polímero da REDUC e até
140.000 (cento e quarenta mil) toneladas por ano da RECAP para
garantir o fornecimento de matérias primas para as unidades
industriais da Braskem no Rio de Janeiro e São Paulo (PP5 e PP4),
com base em referência internacional de preços.
Os contratos de fornecimento de propeno com a REDUC e a RECAP
foram originalmente celebrados com vigência de 18 de maio de
2001 até 17 de maio de 2021, tendo sido renovados
automaticamente por mais 5 anos (até 17 de maio de 2026),
observadas as mesmas condições comerciais anteriormente
praticadas, as quais refletem termos equilibrados e competitivos.
A renovação automática se deu a partir de 18 de maio de 2021,
mas os contratos foram originalmente firmados em 18 de maio de
2001.
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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 contraparte, dos sócios da contraparte
ou dos administradores da contraparte no processo de decisão da
Braskem ou na decisão de renovação automática da transação.

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 propeno referenciada em preços
internacionais.
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