COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Partes

Braskem S.A (“Braskem”) e Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras
(“Petrobras”).

Relação com o emissor

A Petrobras possui 47,03% do capital votante e 36,10% do capital
total da Braskem.

Objeto

Compra e venda de nafta petroquímica em volumes adicionais aos
contratados para o mês de abril de 2020.
Trata-se de contrato de compra de até 220.000 toneladas de nafta
petroquímica da Petrobras, para fornecimento às unidades da
Braskem na Bahia, Rio Grande de Sul e São Paulo, no valor
estimado de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de
reais).

Principais termos e condições

Preço: referenciado na cotação de mercado internacional da nafta
ARA (Amsterdã, Roterdã e Antuérpia), com desconto de 35 dólares
por tonelada para 190.000 toneladas para os polos petroquímicos
da Braskem na Bahia e Rio Grande do Sul e com desconto de 15
dólares por tonelada para 30.000 toneladas para o polo
petroquímico da Braskem em São Paulo.

Data de assinatura do contrato

21 de abril 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 Petrobras, seus sócios e
administradores no processo de decisão da Braskem acerca da
transação, nem na negociação da transação como representantes
da Braskem. Os conselheiros de administração da Braskem que
integram a administração da Petrobras se abstiveram de deliberar
sobre a transação na reunião do Conselho de Administração da
Braskem que tratou desta matéria.

Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

A transação foi negociada entre as partes em função da queda na
demanda de gasolina no Brasil, consequência da crise decorrente
do Covid-19. Dada a semelhança entre a gasolina e a nafta
petroquímica, as Partes acordaram a compra adicional de nafta
petroquímica pela Braskem em abril de 2020 em volume
equivalente de importação desta pela Braskem no período. As
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obrigações contratuais das partes inseridas no contrato foram
elaboradas com base em referências de mercado ou em
contratações análogas com terceiros que não são partes
relacionadas.
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