
 

AVISO DE RESGATE TOTAL PARA OS DETENDORES DOS 

 

 

BRASKEM NETHERLANDS FINANCE B.V.  

 

 

BÔNUS DE 3,500% COM VENCIMENTO EM 2023 

 

(CUSIP: 10554TAA3 e N15516AA0)* 

 

(ISIN: US10554TAA34 e USN15516AA01)* 

 

 

Data: 23 de junho de 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

POR MEIO DESTE AVISO a Braskem Netherlands Finance B.V., uma sociedade limitada 

(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporada nos Países Baixos 

(“Companhia”), informa a todos os detentores (“Detentores”) dos Bônus (Notes) de 3,500% com 

vencimento em 2023 (“Bônus”), de acordo com a Seção 3.1(c) da Escritura (Indenture), com data 

de 10 de outubro de 2017 (“Escritura”), entre a Companhia, a Braskem S.A. (“Garantidora”) e o 

The Bank of New York Mellon, como Agente Fiduciário (Trustee), Escriturador (Registrar), 

Agente de Transferência (Transfer Agent) e Agente de Pagamento (Paying Agent), conforme 

abaixo: 

1. No dia 30 de junho de 2022 (a “Data de Resgate”), de acordo com a Seção 3.1(c) 

da Escritura e o parágrafo 10(c) dos Bônus, a Companhia resgatará o montante total em aberto dos 

Bônus de CUSIP de identificação 10554TAA3 e N15516AA0; e ISIN de identificação 

US10554TAA34 e USN15516AA01, por um preço de resgate (o “Preço de Resgate”) a ser 

determinado de acordo com os termos da Escritura, como o maior entre: 

 

• 100% do montante principal, mais juros incorridos, mas não pagos e, Montantes 

Adicionais, se houver, exclusive a Data de Resgate; e 

 

• a soma do valor presente dos Pagamentos Programados Restantes (Remaining 

Scheduled Payments), descontados à Data de Resgate em base semianual, 

assumindo ano de 360 dias com doze meses de 30 dias, usando uma taxa de 

desconto igual a Taxa do Tesouro Americano (Treasury Rate), mais 0,50%. 

 

2. Os Bônus devem ser entregues ao Agente de Pagamento para coletar o Preço de 

Resgate. 

3. O nome e o endereço do Agente de Pagamento estão abaixo: 

 

The Bank of New York Mellon 

240 Greenwich Street – 7º Andar Leste 



  2 

Global Trust Services, Americas 

Nova York, Nova York 10286 

Estados Unidos 

 

 

4. Na Data de Resgate, o Preço de Resgate será devido a cada Bônus. A não ser que a 

Companhia não honre com o Preço de Resgate ou que o Agente de Pagamento seja proibido de 

fazer o pagamento de acordo com os termos da Escritura, juros nos Bônus não serão mais 

incorridos a partir da Data de Resgate. Após o Resgate, os Bônus deixarão de ser listados na Bolsa 

de Valores de Cingapura e os Bônus e quaisquer garantias da Garantidora serão canceladas e 

quaisquer obrigações associadas serão extintas. 

 

5. O aviso de determinação do Preço de Resgate será dado aos Detentores três dias 

úteis antes da Data de Resgate. 

 

6. Termos escritos com iniciais maiúsculas usados neste anúncio e não definidos 

devem ter significado assumido ao termo na Escritura e nos Bônus, conforme aplicável. 

 

 

BRASKEM FINANCE LIMITED, como Emissora 

 

 

 

Informação fiscal importante. Pagamentos feitos aos Detentores podem estar sujeitos a reportes 

de informações e retenção na fonte do imposto de renda federal dos Estados Unidos, atualmente a 

uma alíquota de 24%. Para evitar a retenção na fonte, um Detentor que seja um cidadão americano 

para fins de imposto de renda federal dos Estados Unidos que não estabeleça uma isenção deve 

preencher e devolver um formulário W-9 do Serviço de Receita Interna ("IRS"), certificando de 

que o Detentor é uma pessoa jurídica americana, que o número de identificação do contribuinte 

(TIN) fornecido está correto e que o Detentor norte-americano não está sujeito à retenção na fonte. 

Um Detentor que não seja um cidadão americano pode se qualificar como isento de retenção na 

fonte, fornecendo um formulário W-8 do IRS aplicável, atestando a condição de estrangeiro do 

titular. Esses formulários podem ser obtidos no site do IRS em www.irs.gov. O não fornecimento 

das informações corretas pode sujeitar o titular a penalidades impostas pelo IRS. 

 

* Nenhuma declaração é feita quanto à precisão dos números CUSIP ou ISIN, tanto conforme 

impressos nos Bônus ou conforme estabelecido neste Aviso de Resgate e a confiança pode ser 

colocada apenas nos outros números de identificação impressos nos Bônus. O resgate das Bônus 

não será afetado por qualquer defeito ou omissão de tais números. 


