
 

 

BRASKEM 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 07 de março de 2023 - A Braskem S.A. (“Braskem” ou “Companhia”) (Ticker B3: BRKM3, 

BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), no âmbito do evento geológico em Alagoas, vem 

comunicar aos seus acionistas e ao mercado que tomou conhecimento das seguintes ações ajuizadas 

contra a Companhia e outros réus conforme detalhamento abaixo:   

(i) Ação Civil Pública (“ACP”) ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas 

("DPE- AL") contra a Companhia, a União, o Estados de Alagoas e o Município de Maceió 

Na ACP, a DPE-AL pleiteia medidas relacionadas à região dos Flexais, incluindo (i) o cadastramento 

dos moradores desta região para que estes possam optar pela realocação através do Programa de 

Realocação e Compensação Financeira (“PCF”) da Companhia; e (ii) o pedido de indenização no 

valor de R$ 1,7 bilhão a título de danos morais e materiais supostamente devidos aos moradores 

desta região, com pedido, em caráter subsidiário, de bloqueio judicial do referido montante. 

A esse respeito a Companhia reitera que, no dia 26 de outubro de 2022, foi homologado pelo juízo 

da 3ª Vara Federal de Maceió, o Termo de Acordo para Implementação de Medidas 

Socioeconômicas Destinadas à Requalificação da Área do Flexal (“Acordo Flexais”) celebrado pela 

Companhia com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da 

União e Município de Maceió para adoção de ações de requalificação na referida região; e 

pagamento de compensação ao Município de Maceió e indenizações aos moradores desta 

localidade. Os valores estimados do desembolso para execução das obrigações definidas no Acordo 

Flexais já se encontram provisionados pela Companhia. 

(ii) Ação ajuizada pelo Estado de Alagoas contra a Companhia (“Ação Estado de Alagoas”) 

Na Ação Estado de Alagoas, o Estado de Alagoas pleiteia a reparação por alegados danos causados 

ao referido Estado, incluindo perda de receitas tributárias e perdas de imóveis localizados na área 

de risco. Adicionalmente, em caráter liminar, o Estado de Alagoas solicita o bloqueio judicial no 

montante de R$ 1 bilhão a título de garantia pela reparação pelos danos patrimoniais materiais 

supostamente sofridos pela Administração Pública Estadual. 

A esse respeito, a Companhia informa que não foi intimada nos autos da referida ação, mas avaliará 

e tomará as medidas pertinentes nos prazos legais aplicáveis. 

 

A Braskem manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes, em cumprimento com as 

legislações aplicáveis. 
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Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Braskem 

pelo telefone +55 (11) 3576-9531 ou através do e-mail braskem-ri@braskem.com.br . 

 

 

 

 

 

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. 
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