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FATO RELEVANTE 

A Braskem S.A. ("Braskem" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/21, 

comunica que Roberto Simões deixará o cargo de Diretor Presidente, a partir do dia 1º de janeiro de 

2023, tendo a  Novonor, na qualidade de acionista controladora da Companhia, indicado Roberto Bischoff 

para assumir o cargo. Na mesma data, Roberto Simões também deixará o cargo de membro do Conselho 

de Administração da Companhia, permanecendo no exercício de suas funções, inclusive apoiando a 

transição, até 31 de dezembro de 2022.  

Durante os 3 anos de gestão do atual Diretor Presidente, a Companhia alcançou EBITDA recorde de R$ 

30,3 bilhões em 2021, ampliou a importância da atuação da empresa em Economia Circular, 

desenvolvendo uma nova visão e estratégia de futuro para o negócio, e atingiu recordes históricos em 

imagem e reputação da empresa, em segurança de pessoas e processos, em conformidade, além de ter 

reforçado as práticas de governança, inovação & tecnologia e dos temas de diversidade, equidade e 

inclusão. 

O novo Diretor Presidente, Roberto Bischoff, é formado em engenharia mecânica e é um profundo 

conhecedor do setor petroquímico, tendo atuado na Braskem de 1979 a 2019, em diversos programas 

de ação, entre eles como líder (i) da Ipiranga Petroquímica na integração com as operações da Braskem; 

(ii) dos negócios de Polietileno e Vinílicos; (iii) da implementação do Projeto Etileno XXI; (iv) da JV com 

a Idesa no México; (v) dos negócios da Companhia na América Latina; e (vi) da área de Competitividade 

e Produtividade. Roberto Bischoff é atualmente Diretor Presidente da Ocyan, empresa do setor de Óleo 

& Gás controlada pela Novonor. 

A nomeação de Roberto Bischoff será formalmente submetida à aprovação do Conselho de Administração 

da Braskem.   

A Braskem e seus integrantes agradecem a Roberto Simões pela convivência e liderança inspiradoras ao 

longo dos últimos anos. 

Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores através 

do telefone (11) 3576-9531 ou do e-mail braskem-ri@braskem.com.br. 
 

São Paulo, 28 de novembro de 2022. 
Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

mailto:braskem-ri@braskem.com.br
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DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS 

 

Este Fato Relevante pode conter declarações prospectivas. Essas declarações não se tratam de fatos 

históricos, sendo baseadas na atual visão e estimativas da administração da Companhia quanto a futuras 

circunstâncias econômicas e outras, condições do setor, desempenho e resultados financeiros, incluindo 

qualquer impacto em potencial ou projetado do evento geológico em Alagoas e procedimentos legais 

relacionados e da COVID-19 nos negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. 

As palavras “prevê”, “acredita”, “estima”, “espera”, “planeja” e outras expressões similares, quando 

referentes à Companhia, têm o objetivo de identificar declarações prospectivas. Afirmações referentes a 

possíveis resultados de processos legais e administrativos, implementação de estratégias de operações e 

financiamentos e planos de investimento, orientação de operações futuras, bem como fatores ou 

tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados operacionais da Companhia são 

exemplos de declarações prospectivas. Tais afirmações refletem as visões atuais da administração da 

Companhia e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, muitos dos  quais estão fora do controle da 

Companhia. Não há garantia de que os eventos, tendências ou resultados esperados vão de fato ocorrer. 

As declarações são embasadas em várias premissas e fatores, incluindo condições gerais econômicas e 

de mercado, condições da indústria e fatores operacionais. Qualquer mudança em tais premissas ou 

fatores, incluindo o impacto projetado do evento geológico em Alagoas e procedimentos legais 

relacionados e o impacto sem precedentes da pandemia da COVID-19 nos negócios, funcionários, 

prestadores de serviço, acionistas, investidores e demais públicos de relacionamento da Companhia pode 

fazer com que os resultados efetivos sejam significativamente diferentes das expectativas atuais.  

Consulte os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em particular os fatores 

discutidos nas seções para uma discussão completa sobre os riscos e outros fatores que podem impactar 

quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento. Este Fato Relevante não é uma oferta de 

valores mobiliários para venda no Brasil, quaisquer valores mobiliários não podem ser oferecidos ou 

vendidos no Brasil sem registro ou isenção de registro, qualquer oferta pública de valores mobiliários a 

ser feita no Brasil será elaborado por meio de prospecto que poderá ser obtido na Braskem e que conterá 

informações detalhadas sobre a Braskem e a administração, bem como as demonstrações financeiras. 

 


