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BRASKEM 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 17 de janeiro de 2023 – A BRASKEM S.A. (“Braskem” ou “Companhia”) (B3: BRKM3, 

BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) maior produtora de poliolefinas das Américas, líder global 

de mercado e pioneira na produção de biopolímeros em escala industrial, por meio de sua subsidiária 

Braskem América, anuncia um projeto para avaliar um investimento na produção de polipropileno (“PP”) 

de fonte renovável com pegada de carbono negativa nos Estados Unidos (“Projeto”). 

O Projeto avaliará a utilização de um ativo preexistente de PP da Braskem e utilizará a tecnologia 

proprietária e comprovada da Companhia para converter bioetanol em PP bio-based fisicamente 

segregado. A Braskem está explorando oportunidades de parceria para esse Projeto com diversos 

clientes, empreendedores e fornecedores.  

O Projeto pretende produzir o primeiro PP bio-based do mundo em escala industrial para apoiar os 

objetivos de sustentabilidade da Braskem e entregar soluções tangíveis para seus clientes. O Projeto está 

alinhado aos seguintes objetivos da Companhia: (i) neutralidade de carbono até 2050; (ii) diversificar sua 

base de matérias-primas e expandir sua presença industrial; (iii) reforçar a liderança global em 

biopolímeros para atender às necessidades dos clientes; e (iv) desenvolver ainda mais soluções 

sustentáveis em Economia Circular. 

A execução do investimento está sujeita a conclusão dos estudos relacionados ao Projeto acima 

mencionados e a aprovação pelos órgãos de governança competentes.  

A Braskem manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito do futuro desenvolvimento do 

Projeto.  

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. 
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BRASKEM 

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS 

 

Este Comunicado ao Mercado 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, 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 da 

JV e da tecnologia a ser desenvolvida pela mesma, 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 Comunicado ao Mercado 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. 

 

 


