BRASKEM S.A.
C.N.P.J. nº 42.150.391/0001-70
N.I.R.E. 29300006939
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRASKEM S.A.
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Senhores Acionistas,
A Administração da Braskem S.A. (“Companhia” ou “Braskem”) vem apresentar aos seus Acionistas a
presente proposta (“Proposta”) sobre as matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária
da Braskem a ser realizada em 30 de abril de 2020 (“Assembleia”), em observância ao disposto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481”).
Uma vez que, até às 12:00 horas do dia 30 de março de 2020, a Companhia e seus auditores não haviam
concluído os trabalhos de auditoria referentes às Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31
de dezembro de 2019, a administração da Companhia decidiu por enviar aos jornais a convocação da
Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre os demais temas a ela pertinentes e, tão logo tais trabalhos
para a conclusão das referidas Demonstrações Financeiras de auditoria sejam finalizados, será convocada
Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre Relatório da Administração e respectivas Contas dos
Administradores e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
1.

Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia e suplentes

A Administração da Companhia propõe aos Acionistas deliberar sobre a eleição de 11 (onze) membros
efetivos e de suplentes para seu Conselho de Administração para um mandato unificado de 2 (dois) anos,
que vigorará até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, conforme
disposto nos artigos 18 e 20 do Estatuto Social da Companhia.
A Administração submete aos Acionistas a eleição da chapa a seguir, indicada pelas acionistas Odebrecht S.A.
e OSP Investimentos S.A. (em conjunto, referidas como “Odebrecht”) e pela Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras (“Petrobras”):
EFETIVOS

SUPLENTES

JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA (PRESIDENTE)

ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA

JOÃO COX NETO

DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE ENNES

(VICE-PRESIDENTE)
LAURO MARCOS MUNIZ BARRETTO COTTA

-

ANDREA DA MOTTA CHAMMA

MARIA ISABEL DE FARIA PEREZ
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GESNER JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

MARCELO ROSSINI DE OLIVEIRA

JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA

MARCELO MANCINI STELLA

JULIO SOARES DE MOURA NETO

-

ROBERTO LOPES PONTES SIMÕES

JOSÉ MARCELO LIMA PONTES

PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA

SUSAN BARRIO DE SIQUEIRA CAMPOS

ROBERTO FALDINI

-

ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA

GUILHERME SIMÕES DE ABREU

A lista e as informações relativas à experiência profissional dos candidatos indicados para compor a chapa,
observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia (“Acordo de Acionistas”),
estão disponíveis no Anexo I da presente Proposta, conforme artigo 10, inciso I, da IN CVM 481 (itens 12.5 a
12.10 do Formulário de Referência).
Procedimento para a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia:
A.

Eleição em separado

Em primeiro lugar, a Companhia realizará, caso observados os requisitos abaixo, a votação em separado de
membro efetivo do Conselho de Administração e respectivo suplente.
Tal votação somente ocorrerá se houver requisição: (i) por Acionistas titulares de ações ordinárias que
representem, no mínimo, 15% (quinze por cento) do total de ações com direito a voto da Companhia, nos
termos do artigo 141, §4º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), cenário este
que não é possível, tendo em vista a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação;
ou (ii) por Acionistas titulares de ações preferenciais que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do
capital social total da Companhia, nos termos do artigo 141, §4º, inciso II da Lei das S.A. Caso os quóruns
previstos nos itens (i) e (ii) não sejam atingidos, a votação em separado para a eleição de 1 (um) membro
efetivo e seu respectivo suplente poderá ser exigida por titulares de ações ordinárias e ações preferenciais
representando em conjunto, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social total da Companhia, nos
termos do artigo 141, §5º, da Lei das S.A.
Os Acionistas somente poderão participar do processo de votação em separado com as ações detidas de
forma ininterrupta durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da
Assembleia. Tal comprovação deverá se dar:
(i)
Em caso de participação presencial na Assembleia: por meio da apresentação, junto com os demais
documentos exigidos para o seu credenciamento, da comprovação de titularidade ininterrupta das ações,
emitida pela entidade competente não antes de 22 de abril de 2020; ou
(ii)
Em caso de participação por meio de boletim de voto a distância: o acionista deverá enviar à
Companhia, através do endereço eletrônico (braskem-ri@braskem.com.br), o comprovante da titularidade
ininterrupta da participação acionária, emitido pela entidade competente não antes de 22 de abril de 2020,
sendo certo que tal comprovação somente será considerada válida se recebida no e-mail acima informado
até às 8:00 horas do dia 30 de abril de 2020.
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Notamos que, haja vista inexistir 15% (quinze por cento) de Acionistas detentores de ações ordinárias de
emissão da Companhia em circulação, restará inaplicável a eleição em separado de membro do Conselho de
Administração requisitada por Acionistas titulares de ações ordinárias, conforme mencionado no (i) acima.
Assim, somente seria possível a eleição em separado de 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente para
o Conselho de Administração da Companhia.
B.

Eleição majoritária

Caso a eleição em separado não seja requisitada ou seja requisitada sem a observância dos requisitos
impostos no artigo 141, §§4º e 5º da Lei das S.A., a Companhia procederá à eleição majoritária dos membros
de seu Conselho de Administração, nos termos do artigo 129 da Lei das S.A. A votação será por chapa, sendo
os votos proferidos a uma relação de candidatos já previamente estabelecida, de modo que, ao final, serão
eleitos todos os membros indicados pela Odebrecht e pela Petrobras, que possuem a maioria das ações com
direito de voto.
Se a votação em separado tiver sido requisitada de forma regular, 1 (um) dos 11 (onze) cargos vagos do
Conselho de Administração será ocupado pelo conselheiro eleito pelo voto em separado dos Acionistas
minoritários, restando 10 (dez) cargos vagos para serem ocupados por membros indicados para compor a
chapa, observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.
As ações detidas pelos Acionistas com direito de voto que forem usadas na votação em separado serão
excluídas do cálculo do número de ações votantes para fins da eleição majoritária.
C.

Voto Múltiplo

Como forma de votação alternativa à eleição majoritária, também devendo ocorrer posteriormente à eleição
em separado, a Lei das S.A. contemplou a possibilidade de adoção do voto múltiplo.
Cumpre esclarecer, contudo, que a adoção de tal forma de votação não é um cenário possível para a
Companhia, tendo em vista que as ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação representam
menos que 5% (cinco por cento) do capital social com direito de voto da Companhia (artigo 141 da Lei das
S.A. e Instrução da CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991).
2.
Deliberar sobre a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia
A Administração da Companhia propõe aos Acionistas que sejam eleitos para os cargos de Presidente e VicePresidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia, os Srs. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha e João Cox Neto, respectivamente.
3.

Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia e respectivos suplentes
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A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição de até 5 (cinco) membros efetivos e seus
respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, que vigorará
até a data de realização da próxima Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social a se encerrar
em 31 de dezembro de 2020, nos termos dos artigos 42 e 43 de seu Estatuto Social.
A Administração submete aos Acionistas a eleição da chapa a seguir, indicada pela Odebrecht e pela
Petrobras:
EFETIVOS

SUPLENTES

ISMAEL CAMPOS DE ABREU

IVAN SILVA DUARTE

GILBERTO BRAGA

TATIANA MACEDO COSTA REGO TOURINHO

CARLOS ALBERTO RECHELO NETO

HERBERT LUIZ DE ARAÚJO GUIMARÃES

AMÓS DA SILVA CANCIO

RAFAEL MENEZES PERES

A lista e as informações relativas à experiência profissional dos candidatos indicados pelo controlador da
Companhia e pela Petrobras, observado o disposto no Acordo de Acionistas, estão disponíveis no Anexo I,
nos termos do artigo 10, inciso I, da IN CVM 481 (itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência).
4.
Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho
Fiscal da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020
O montante total proposto para o exercício social de 2020 referente à remuneração anual e global dos
Administradores é de R$ 83.039.380,15 (oitenta e três milhões, trinta e nove mil, trezentos e oitenta reais e
quinze centavos), incluindo os honorários fixo e variável e respectivos encargos sociais reconhecidos no
resultado da Companhia, assim como os benefícios aplicáveis. Adicionalmente, a Administração propõe para
o exercício social de 2020 o montante de R$ 1.171.800,00 (um milhão, setecentos e setenta e um mil e
oitocentos reais) referente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, observado o disposto no artigo
162, §3º, da Lei das S.A., totalizando, portanto, uma remuneração anual e global dos Administradores e
Conselho Fiscal no montante de R$ 84.211.180,15 (oitenta e quatro milhões, duzentos e onze mil, cento e
oitenta reais e quinze centavos).
Conforme o artigo 12 da IN CVM 481, encontram-se detalhadas na presente Proposta as informações
referentes à fixação da remuneração dos Administradores e de seu Conselho Fiscal, nos termos de seus
Anexos II e III.
II.

Representação dos Acionistas

A participação dos Acionistas na Assembleia poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído,
ou via boletim de voto a distância (“Boletim”), sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação
exigida para a votação a distância constam no Boletim. Abaixo, descrevemos informações adicionais sobre a
participação na Assembleia, observado que, caso o acionista deseje, exercer seu direito de votação em
separado, deverá, ainda, apresentar a documentação destacada no item 3 acima:
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(a)
Presencial ou por Procuração Física: com vistas a agilizar os trabalhos da Assembleia, a Administração
da Companhia solicita que os Acionistas depositem na Companhia, no escritório localizado à Rua Lemos
Monteiro, nº 120, 22º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050, com, no mínimo,
72 (setenta e duas) horas de antecedência da data designada para a realização da Assembleia, os seguintes
documentos: (i) comprovante expedido pela instituição financeira, depositária das ações escriturais de sua
titularidade, demonstrando a titularidade das ações em até 8 (oito) dias antes da data da realização da
Assembleia; (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de
representação do Acionista, com reconhecimento da firma do outorgante, notarização, consularização ou
apostilamento (conforme o caso) e tradução juramentada, acompanhado do instrumento de constituição,
estatuto social ou contrato social, ata de eleição de Conselho de Administração (se houver) e ata de eleição
de Diretoria caso o Acionista seja pessoa jurídica; e/ou (iii) relativamente aos Acionistas participantes da
custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo
órgão competente. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido dos
documentos hábeis de sua identidade e observar o disposto na Proposta da Administração quanto à
necessidade de apresentação de documentos adicionais para o exercício de direitos específicos. No entanto,
vale destacar que, nos termos do §2º do artigo 5º da IN CVM 481, o Acionista que comparecer à Assembleia
munido dos documentos exigidos pode participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los
previamente, conforme solicitado pela Companhia. A Companhia não admite procurações outorgadas por
Acionistas por meio eletrônico.
(b)
Boletim de Voto a Distância: a Companhia adotará a votação a distância nos termos da IN CVM 481,
permitindo que seus Acionistas enviem seus votos: (i) por meio de seus respectivos agentes de custódia;
(ii) por meio do escriturador das ações da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.); ou (iii) diretamente à
Companhia, conforme as orientações constantes no Boletim da Companhia e no item 12.2 do Formulário de
Referência da Companhia. Os Acionistas que optarem por manifestar seus votos à distância na Assembleia
deverão preencher o Boletim disponibilizado pela Companhia indicando se desejam aprovar, rejeitar ou
abster-se de votar nas deliberações descritas no Boletim, observados os procedimentos descritos no Boletim.
Conforme amplamente divulgado na mídia, considerando as recentes atualizações de casos de COVID-19
(coronavírus) no Brasil, a Companhia sugere fortemente que seja dada preferência ao Boletim para fins de
participação na Assembleia.
Caso o Acionista opte pela participação presencial ou por procuração física, a Companhia solicita aos
Acionistas que necessariamente enviem os documentos exigidos no item “a” acima para o e-mail braskemri@braskem.com.br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem prejuízo do prazo previsto
acima e do envio das vias físicas originais para o endereço indicado pela Companhia.
Por fim, encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios.
A Administração
* * *
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ANEXO

PÁGINA

ANEXO I – Indicação de candidatos indicados pela Odebrecht e pela Petrobras para ocupar cargos de
membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, conforme
informações apresentadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, nos termos do
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artigo 10, inciso I, da IN CVM 481.
ANEXO II – Proposta de remuneração dos administradores, nos termos do artigo 12, inciso I, da IN CVM 481.
ANEXO III – Proposta de remuneração dos administradores, conforme informações do item 13 do Formulário
de Referência, nos termos do artigo 12, inciso II, da IN CVM 481.

39
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BRASKEM S.A.
C.N.P.J. nº 42.150.391/0001-70
N.I.R.E. 29300006939
Companhia Aberta
ANEXO I
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRASKEM S.A.
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Indicação de candidatos indicados pela Odebrecht e pela Petrobras para ocupar cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal da Companhia, conforme informações apresentadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, nos termos do artigo 10, inciso I, da IN
CVM 481
12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
CANDIDATOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nome

Data de nascimento

Órgão da administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de mandatos
consecutivos
Total de reuniões

CPF

Profissão

Cargo eletivo indicado

Data de posse

Foi indicado pelo controlador

realizadas pelo
respectivo órgão desde
a posse
Percentual de

Outros cargos e funções exercidos na Companhia

participação nas
reuniões (%)

JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA

04/12/1949

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

A indicação é para o 2º
mandato
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CANDIDATOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nome

Data de nascimento

Órgão da administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de mandatos
consecutivos
Total de reuniões

CPF

Profissão

Cargo eletivo indicado

Data de posse

Foi indicado pelo controlador

realizadas pelo
respectivo órgão desde
a posse
Percentual de

Outros cargos e funções exercidos na Companhia

participação nas
reuniões (%)

299.637.297-20

Engenheiro

Presidente de Conselho de Administração

30/04/2020

Sim

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA

18/07/1963

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

520.609.346-72

Engenheiro Civil

Conselho de Administração (Suplente)

30/04/2020

Sim

Faz parte do Comitê de Pessoas e Organização da Companhia, como membro efetivo.

A indicação é para o 3º
mandato
79
0%

JOÃO COX NETO

02/05/1963

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

239.577.781-15

Economista

Vice Presidente do Conselho de Adm. (Efetivo)

30/04/2020

Não

Faz parte do Comitê de Conformidade da Companhia, como membro efetivo (Coordenador).

A indicação é para o 3º
mandato
79
94,9%

MARIA ISABEL DE FARIA PEREZ

19/10/1981

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

095.598.217-09

Advogada

Conselho de Administração (Suplente)

30/04/2020

Não

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

A indicação é para o 1º
mandato
0
0%

JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA

13/08/1956

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

546.600.417-00

Economista

Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2020

Sim

Faz parte do Comitê de Finanças e Investimentos da Companhia, como membro efetivo (Coordenador).
MARCELO MANCINI STELLA

11/01/1963

110.902.258-14

Engenheiro de Produção

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

3
100%

Pertence apenas ao Conselho de Administração
Conselho de Administração (Suplente)

A indicação é para o 2º
mandato
26
100%

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

30/04/2020

Sim

A indicação é para o 3º
mandato
79
0%
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CANDIDATOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nome

Data de nascimento

Órgão da administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de mandatos
consecutivos
Total de reuniões

CPF

Profissão

Cargo eletivo indicado

Data de posse

Foi indicado pelo controlador

realizadas pelo
respectivo órgão desde
a posse
Percentual de

Outros cargos e funções exercidos na Companhia

participação nas
reuniões (%)

DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE ENNES

18/01/1980

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

086.809.277-08

Economista e Advogado

Conselho de Administração (Suplente)

30/04/2020

Não

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
06/09/1948

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

070.206.438-68

Administrador de empresas

Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2020

Sim

Faz parte do Comitê de Pessoas e Organização da Companhia, como membro efetivo.
10/11/1956

Pertence ao Conselho de Administração e à Diretoria

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

141.330.245-91

Engenheiro Mecânico

Outros Conselheiros / Diretores - Conselho de Administração (efetivo)

30/04/2020

Sim

Faz parte da Diretoria da Companhia como Diretor Presidente e do Comitê de Estratégia e Comunicação como membro efetivo (Coordenador).
31/03/1947
Jornalista

889.539.205-15

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

Conselho de Administração (Suplente)

30/04/2020

Sim

013.784.028-47

mandato
26

A indicação é para o 2º
mandato
23

A indicação é para o 2º
mandato
3
100%

11/06/1976
Advogado

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

Conselho de Administração (Efetivo)

30/04/2020

Sim

Faz parte do Comitê de Estratégia e Comunicação da Companhia, como membro efetivo.
GESNER JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

A indicação é para o 2º

100%

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA

0

100%

ROBERTO LOPES PONTES SIMÕES

016.121.743-53

mandato
0%

ROBERTO FALDINI

JOSÉ MARCELO LIMA PONTES

A indicação é para o 1º

17/05/1956
Economista

A indicação é para o 2º
mandato
8
100%

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2020

Sim

A indicação é para o 3º
mandato
61
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CANDIDATOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nome

Data de nascimento

Órgão da administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de mandatos
consecutivos
Total de reuniões

CPF

Profissão

Cargo eletivo indicado

Data de posse

Foi indicado pelo controlador

realizadas pelo
respectivo órgão desde
a posse
Percentual de

Outros cargos e funções exercidos na Companhia

participação nas
reuniões (%)

Faz parte do Comitê de Conformidade da Companhia, como membro efetivo.
MARCELO ROSSINI DE OLIVEIRA
786.634.075-72

21/08/1978
Economista

97,6%
Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

Conselho de Administração (Suplente)

30/04/2020

Sim

Faz parte do Comitê de Finanças e Investimentos da Companhia, como membro efetivo.
PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA
726.224.745-04

01/03/1973
Advogado

495.608.167-72

21/10/1952
Engenheiro Civil

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2020

Sim

26

A indicação é para o 3º
mandato
61
90,2%

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

Conselho de Adm(Efetivo)

30/04/2020

Não

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

A indicação é para o 1º
mandato
0
0%

JULIO SOARES DE MOURA NETO

20/03/1943

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

033.409.377-53

Oficial da Marinha do Brasil

Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2020

Não

Faz parte do Comitê de Conformidade da Companhia, como membro efetivo.

A indicação é para o 2º
mandato
26
96,2%

ANDREA DA MOTTA CHAMMA

10/09/1965

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

125.668.815-55

Administradora de Empresas

Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2020

Não

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
GUILHERME SIMÕES DE ABREU

mandato
0%

Faz parte do Comitê de Conformidade da Companhia, como membro efetivo.
LAURO MARCOS MUNIZ BARRETTO COTTA

A indicação é para o 2º

A indicação é para o 1º
mandato
0
0%

26/09/1951

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

A indicação é para o 1º
mandato
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CANDIDATOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nome

Data de nascimento

Órgão da administração

Data de eleição

Número de mandatos

Prazo do mandato

consecutivos
Total de reuniões

CPF

Profissão

Cargo eletivo indicado

Data de posse

Foi indicado pelo controlador

realizadas pelo
respectivo órgão desde
a posse
Percentual de

Outros cargos e funções exercidos na Companhia

participação nas
reuniões (%)

065.800.095-00

Administrador de Empresas

Conselho de Administração (Suplente)

30/04/2020

Sim

0

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
SUSAN BARRIO DE SIQUEIRA CAMPOS
283.038.528-41

0%
06/08/1981
Advogada

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2020

2 ANOS (até AGO 2022)

Conselho de Administração (Suplente)

30/04/2020

Sim

A indicação é para o 2º
mandato
47

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

0%

CANDIDATOS PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL

Nome

Data de nascimento

Órgão da administração

Data de eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo indicado

Data de posse

Foi indicado pelo controlador

075.434.415-00

Total de reuniões realizadas pelo
respectivo órgão desde a posse
Percentual de participação nas

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
ISMAEL CAMPOS DE ABREU

Número de mandatos consecutivos

reuniões (%)

14/08/1955

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

Contador

C.F. (Efetivo) Eleito p/ Controlador

30/04/2020

Sim

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

A indicação é para o 18º mandato
13
100%

GILBERTO BRAGA

08/10/1960

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

595.468.247-04

Economista

C.F. (Efetivo) Eleito p/ Controlador

30/04/2020

Sim

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

A indicação é para o 4º mandato
13
92%

CARLOS ALBERTO RECHELO NETO

06/05/1978

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

A indicação é para o 3º mandato

262.997.388-39

Engenheiro

C.F. (Efetivo) Eleito p/ Ordinaristas

30/04/2020

Não

13
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Nome

Data de nascimento

Órgão da administração

Data de eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo indicado

Data de posse

Foi indicado pelo controlador

100%
11/10/1973

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

Contador

C.F. (Suplente) Eleito p/ Controlador

30/04/2020

Sim

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia
AMÓS DA SILVA CANCIO
991.201.867-20

080.503.857-44

30/08/1972

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

Contador

C.F. (Efetivo) Eleito p/ Ordinaristas

30/04/2020

Não

951.929.135-00

25/09/1978

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

Engenheiro de Produção

C.F. (Suplente) Eleito p/ Ordinaristas

30/04/2020

Não

094.006.847-89

A indicação é para o 1º mandato
0

A indicação é para o 1º mandato
0
0%

28/04/1978

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

Adm. de Empresas

C.F. (Suplente) Eleito p/ Controlador

30/04/2020

Sim

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
RAFAEL MENEZES PERES

13

0%

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
TATIANA MACEDO COSTA REGO TOURINHO

A indicação é para o 5º mandato
0%

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.
HERBERT LUIZ DE ARAÚJO GUIMARÃES

respectivo órgão desde a posse

reuniões (%)

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia.

611.242.065-15

Total de reuniões realizadas pelo

Percentual de participação nas

Outros cargos e funções exercidos na Companhia

IVAN SILVA DUARTE

Número de mandatos consecutivos

A indicação é para o 3º mandato
13
0%

23/01/1982

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ANO

Contador

C.F. (Suplente) Eleito p/ Ordinaristas

30/04/2020

Não

Não exerce outros cargos ou funções na Companhia

A indicação é para o 1º mandato
0
0%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA - 299.637.297-20
O Sr. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha está sendo indicado como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista
Odebrecht S.A. O Sr. José Mauro é membro do Conselho de Administração da Odebrecht S.A., desde outubro de 2019, e da Oi S.A., desde setembro de 2018, tendo
anteriormente atuado como Presidente do Conselho de Administração da Oi S.A. desde 2009. O Sr. José Mauro Iniciou a sua carreira como funcionário do BNDES, onde
exerceu diversas funções e ocupou diversos cargos executivos (de 1974 a 1990), tendo sido também nomeado Diretor (de 1991 a 1998) e Vice-Presidente, responsável
pelas áreas de Operações Industriais, Jurídica e Assuntos Fiscais (de 1998 a 2002). Suas principais experiências profissionais incluem: (i) Membro titular do Conselho de
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Administração da Telemar Participações S.A. (de 2008 até a incorporação da Telemar Participações S.A., em setembro de 2015); (ii) Membro Titular do Conselho de
Administração da Vale S.A. (de 2010 a abril de 2015); (iii) Diretor Presidente interino da Oi S.A., em 2013; (iv) Presidente do Conselho e Administração das seguintes
empresas: Tele Norte Leste Participações S.A. (de 1999 a 2003 e de 2007 a 2012), onde também atuou como Membro Suplente do Conselho de Administração, em 2006;
Telemar Norte Leste S.A. (de 2007 a 2012); TNL PCS S.A. (de 2007 a 2012); Tele Norte Celular Participações S.A. (de 2008 a 2012); Coari Participações S.A. (de 2007 a 2012);
Dommo Empreendimentos Imobiliários S.A., anteriormente denominada Calais Participações S.A. (de 2007 a dezembro de 2016); (v) Membro Titular do Conselho de
Administração da Log-In Logístia Intermodal S.A. (de 2007 a 2011); (vi) Membro Titular do Conselho de Administração da Lupatech S.A. (de 2006 a 2012); (vii) Membro
titular do Conselho de Administração da Santo Antonio Energia S.A. (de 2008 a 2016); (viii) Membro titular do Conselho de Administração das seguintes Companhias: (a)
Braskem S.A. (de 2007 a 2010), na qual exerceu anteriormente o cargo de Vice-Presidente de Planejamento Estratégico (de 2003 a 2005); (b) LIGHT Serviços de Eletricidade
S.A. (de 1997 a 2000); (c) Aracruz Celulose S.A. (de 1997 a 2002); (d) Politeno Indústria e Comércio S.A. (de 2003 a 2004); (e) BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito
Santo (de 2008 a 2009); e (f) Pharol, SGPS, S.A. (de 2015 a 2017). O Sr. José Mauro graduou-se em engenharia mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis, no Rio
de Janeiro, em 1971. Concluiu Executive Program in Management na Anderson School, Universidade da Califórnia, em dezembro de 2002.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. José Mauro declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA - 520.609.346-72
O Sr. André Amaro da Silveira está sendo indicado como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. Amaro foi
Integrante da Organização Odebrecht de 1988 até 2018. Atualmente é membro titular dos Conselhos de Administração das empresas Ocyan e Odebrecht Transport e de
seus respectivos Comitês de Conformidade, bem como é membro titular do Conselho de Administração do Santo Antonio Energia S.A. Iniciou a sua carreira em obras de
infraestrutura pesada e liderou investimentos da Odebrecht nos programas de Concessão de serviços públicos no Brasil, Argentina e Portugal. Sua trajetória inclui também,
Diretor de Financiamentos a Projetos e Exportação na Construtora Norberto Odebrecht, Vice Presidente de Planejamento e Pessoas da Braskem, Diretor de Pessoas da
Odebrecht S.A., Presidente da Odebrecht Properties e da Odebrecht Defesa e Tecnologia. Foi membro titular dos Conselhos de Administração da Odebrecht Engenharia e
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Construção, da Atvos e da OR, onde foi coordenador dos respectivos Comitês de Conformidade além de participar dos Comitês de Pessoas. Formado em Engenharia Civil
pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem Mestrado em Administração de Empresas pelo IMD.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. André Amaro declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

JOÃO COX NETO - 239.577.781-15
O Sr. João Cox Neto está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. É presidente
do Conselho de Administração da Vivara Participações S.A e conselheiro da Petrobras, Embraer S.A., Linx S.A. e Qualicorp Participações S.A. É sócio fundador e sócioadministrador da Cox Investimentos & Consultoria Ltda. De 2006 a 2010, atuou como vice-presidente do Conselho e diretor-presidente da Claro. Em 2005, atuou como
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cellcom Israel. Entre abril de 1999 e agosto de 2004, atuou como vice-presidente financeiro e de relações com
investidores da Telemig Celular Participações e da Tele Norte Celular Participações e também como diretor-presidente da Telemig Celular e Amazônia Celular de agosto
de 2002 a agosto de 2004. O Sr. Cox foi ainda membro dos Conselhos de Administração de outras empresas no Brasil, Argentina, Holanda e Israel. Também foi conselheiro
do CRSFN - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas e do IBRI - Instituto Brasileiro de Relações
com Investidores. O Sr. Cox é formado em economia pela Universidade Federal da Bahia e estendeu seus estudos após a graduação em economia na Université du Québec
à Montreal e no College of Petroleum Studies da Oxford University.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. João Cox declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MARIA ISABEL DE FARIA PEREZ – 095.598.217-09
A Sr. Maria Isabel de Faria Perez está sendo indicada como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras. Atualmente é Gerente Geral na área de Integração de Negócios e Participações da Petrobras, tendo atuado anteriormente como Gerente no Jurídico da
Petrobras. A Sra. Maria Isabel é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), possui Pós-Graduação em Gestão de Negócios de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), certificação Business Acument for the Energy Executive pela McCombs School of Business University
(University of Texas) e cursos de extensão em Compliance Anticorrupção para o Setor de Energia (IBP) e em Arbitragem Comercial Nacional e Internacional pelo IBMEC.
A Conselheira declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A
Sra. Maria Isabel declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA - 546.600.417-00
O Sr. João Pinheiro Nogueira Batista está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. João
Nogueira é economista pela PUC-RJ e tem MBA em Engenharia Econômica - Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. Atua há mais de 10 anos em Conselhos de
Administração de empresas no Brasil e no exteriror. No Grupo Odebrecht, foi membro independente dos Conselhos de Administração da Odebrecht Engenharia e
Construção desde junho de 2017 e da Ocyan desde abril de 2018, nos quais permaneceu até janeiro de 2019, e ingressou no Conselho de Administração da Odebrecht S.A.
em novembro de 2018. Atualmente, o Sr. João Nogueira é CEO da Evoltz Participações S.A. .Em sua ampla carreira executiva construída nos setores público e privado, foi
CEO da Swiss Re, da Bertin S.A. e da Suzano Petroquímica, bem como ocupou diretorias em empresas como Petrobras, Dresdner Bank, Citibank, Radiobras e Siderbras. O
Sr. João Nogueira é conselheiro em duas organizações do terceiro setor: Associação Maria Helen Drexel e Instituto de Reciclagem do Adolescente- Recicla.
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O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. João Nogueira declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99.

MARCELO MANCINI STELLA - 110.902.258-14
O Sr. Marcelo Mancini Stella está sendo indicado como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. Atua como VicePresidente responsável pela comercialização de Etanol, Açúcar e Energia, e pelos negócios de Planejamento, Logística, Fornecimento e Desenvolvimento de Negócios da
Atvos desde 2010. Anteriormente, ocupou diversos cargos na Braskem entre 2002 e 2010, à frente das diretorias de Polietileno, Vinílicos e Polipropileno. Trabalhou na
Pilkington Brasil Ltd. como diretor de vendas e marketing para o Brasil entre 1990 e 2002. É formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (USP) e possui MBA pela FIA-USP. Frequentou ainda os Curso de Finanças do INSEAD e de Marketing da Cranfield University.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Marcelo Mancini declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do
terceiro setor

DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE ENNES – 086.809.277-08
O Sr. Daniel Pereira de Albuquerque Ennes está sendo indicado como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro
S.A. – Petrobras. Atualmente é membro efetivo do Conselho de Administração da Liquigás Distribuidora S.A. e Gerente de Relacionamento de Financiamento Bancário e
Estruturado da Petrobras. Anteriormente, foi Coordenador de Mercado Bancário, Coordenador de Mercado de Capitais Doméstico e Coordenador de Agência de Crédito
à Exportação da Petrobras. O Sr. Daniel Pereira é graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), bacharel em Direito pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Mestrado Acadêmico em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Daniel Pereira declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

ROBERTO FALDINI - 070.206.438-68
O Sr. Roberto Faldini está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. Formado em Administração
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (1972), possui especialização em (i) Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral e INSEAD (1991); (ii) Empreendedorismo pela
Babson College (2004) e (iii) Governança Corporativa (IFC e IBGC - 2009, 2011, 2013 e 2016). É Presidente e sócio da Faldini Estratégia Empresarial e Diretor Presidente da
MBF Administração e Serviços. Atualmente é Presidente do Conselho da Metalúrgica Golin SA e membro dos Conselhos da Vulcabrás/Azaleia, Marfrig General Foods,
Grupo CHP (Celulose Irani e Cia. Habitasul) e Odebrecht S.A. Participa voluntariamente como membro do Conselho Curador da Fundação Dorina Nowill para Cegos e da
Fundação Crespi Prado. É diretor da Fundação Cultural Ema Gordon Klabin. O Sr. Roberto Faldini é professor convidado da Fundação Dom Cabral e arbitro da CAM – Câmara
de Arbitragem do Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 S.A.”). Participou como membro de Conselhos de Administração e Consultivos de diversas empresas no
Brasil e do exterior, entre elas B3 S.A., Metal Leve, Maraú, Livrarias Siciliano, CPFL, Inpar, Klicknet e Sadia/BRF. Foi Cofundador do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa em 1995 e continua atuante em várias de suas comissões. É membro associado do IBEF - Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros e do FBN - Family
Business Network. Por mais de 20 anos foi diretor executivo, acionista e membro do Conselho de Administração da Metal Leve S.A., foi Presidente da CVM em 1992. Foi
coordenador por 5 anos (2002 - 2007) em São Paulo do Núcleo da Empresa Familiar – PDA, da Fundação Dom Cabral.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Roberto Faldini declara que não é pessoa exposta politicamente. O Sr. Roberto Faldini declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução
Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

ROBERTO LOPES PONTES SIMÕES - 141.330.245-91
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O Sr. Roberto Lopes Pontes Simões é o atual Diretor Presidente da Braskem e está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia
pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. Roberto Simões atuou em Conselhos de Administração como Presidente ou membro em grandes empresas, tais como: Odebrecht
Engenharia e Construção, Consorcio Baia de Sepetiba, Itaguaí Construções Navais, Petroquímica Paulínia, Ipiranga Química, Ipiranga Petroquímica, Refinaria Ipiranga,
COPESUL, Petroflex e CETREL. Foi CEO da Ocyan S.A. (2012-2019), da Odebrecht Defesa e Tecnologia (2010-2012), Presidente da Santo Antônio Energia (2008-2010) e VicePresidente Executivo da Braskem (2004-2008). No iG-Internet Group, foi COO e CEO no período de 2000 a 2004. Foi Presidente da Opportrans Concessão Metroviária Metro Rio de 1999 a 2000. Começou na Organização Odebrecht em 1994 como Diretor de Contratos da Tenenge e CNO atuando até 1999. Graduado em Engenharia
Mecânica pela Universidade Federal da Bahia em 1978 fez também o Cemant - Curso de Engenharia de Manutenção e Projetos Petroquímicos (convênio Petrobras/UFBA).
É membro da Assembleia das Obras Sociais de Irmã Dulce.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Roberto Simoões declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99.

JOSÉ MARCELO LIMA PONTES - 016.121.743-53
O Sr. José Marcelo Lima Pontes está sendo indicado como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. José Marcelo
é jornalista profissional, com 34 anos de atuação em alguns dos principais veículos de comunicação do país (entre eles, Jornal do Brasil, O Globo e Veja) e 22 anos de
experiência em comunicação corporativa, dos quais sete na Odebrecht.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. José Marcelo declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.
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ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA - 889.539.205-15
O Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. Rogério
Bautista é atualmente Conselheiro de Administração na OR Empreendimentos Imobiliários S.A e na Lagoa da Barra S.A; e, diretor jurídico da Odebrecht S.A. Anteriormente,
atuou como Consellheiro de Administração na Santo Antonio Energia S.A e Odebrecht Comercializadora de Energia S.A, entre 2014 e 2015. Atuou, também, como diretor
jurídico da OR Empreendimentos Imobiliários S.A., entre 2016 e 2019, e da Odebrecht Energia S.A, entre 2012 e 2016, e, ainda, como advogado na Odebrecht Energia S.A,
entre 2008 e 2012, na Braskem S.A, entre 2002 e 2008, no escritório de advocacia Veirano Advogados, entre 2000 e 2001; e, na Deloitte, entre 1999 e 2000. O Sr. Rogério
Bautista é formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador em 1999, possui especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e
MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Rogério Bautista declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do
terceiro setor.

GESNER JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO – 013.784.028-47
O Sr. Gesner José de Oliveira Filho está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. Gesner
Oliveira é conselheiro independente certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa - IBGC. Além de Conselheiro da Braskem, é membro do Conselho da
Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da TIM BRASIL; Presidente do Conselho de Administração da Estre Ambiental, membro do Conselho de Administração
da Iguá Saneamento e do Instituto Iguá de Sustentabilidade, membro do Conselho Consultivo da ETCO, membro do Conselho Consultivo do CIEE e membro do Conselho
de Autorregulação da FEBRABAN. Sua experiência em Conselhos de Administração, inclui empresas públicas e privadas como a SABESP, CESP, Nossa Caixa, VARIG e
USIMINAS. É Sócio da GO Associados, Professor da EAESP / FGV, Coordenador do Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções Ambientais da FGV. Entre 2007 e 2011
foi Presidente da Sabesp - Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Atuou, também, como Consultor em projeto, para o Banco Mundial, para análise institucional
de empresa de saneamento em Dhaka, Bangladesh em 2012. O Sr. Gesner Oliveira é graduado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade
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de São Paulo - FEA/USP, Mestre em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Ph.D. em Economia pela Universidade da
Califórnia, Berkeley.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Além
disso, o Sr. Gesner de Oliveira é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Segmento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A.,
adotado pela Companhia. O Sr. Gesner de Oliveira declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce
cargo em organização do terceiro setor.

MARCELO ROSSINI DE OLIVEIRA - 786.634.075-72
O Sr. Marcelo Rossini de Oliveira está sendo indicado como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. Atualmente é
Diretor de Tesouraria e RI da Odebrecht S.A. De 2005 a 2018 atuou como analista financeiro, Gerente de Mercado de Capitais e Estruturação de Operações, Gerente de
Tesouraria da Braskem S.A. Anteriormente, atuou como auditor Sênior e Analista Financeiro da Deloitte – Auditores e Consultores.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Marcelo Rossini declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do
terceiro setor.

PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA - 726.224.745-04
O Sr. Pedro Oliva Marcilio de Sousa está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. Aualmente é
membro do Conselho de Administração da Klabin S.A. É fundador e diretor da CRD Capital Administração de Recursos Ltda. Foi membro do Comitê de Auditoria da B3 S.A.
(2012-2017) e do Comitê de Auditoria da Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar) (2013-2017). Foi, nesse período, Diretor do Grupo BR Partners.
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O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; (c) qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Além disso, o
Sr. Pedro Marcilio é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Segmento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A., adotado pela
Companhia. O Sr. Pedro Marcilio declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em
organização do terceiro setor.

SUSAN BARRIO DE SIQUEIRA CAMPOS - 283.038.528-41
A Sra. Susan Barrio de Siqueira Campos está sendo indicada como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. A Sra.
Susan Barrio é atualmente advogada da Odebrecht S.A. Profissional com 15 anos de experiência nas áreas financeira, Restruturações, de Fusões e Aquisições e de Projetos
de Investimento de departamentos jurídicos. Iniciou a sua carreira como advogada na área financeira do departamento jurídico da Braskem, em 2002. Atuou, também,
como gerente da área financeira, de Fusões e Aquisições e Projetos de Investimento do departamento jurídico da Braskem, entre 2006 e 2010. Em 2011, ocupou o cargo
de associada internacional da área corporativa do Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nova York, USA. Na Organização Odebrecht, ingressou em 2012, atuando como
responsável jurídica da Odebrecht Properties S.A. A Sra. Susan é graduada em direito pela Fundação Armando Alvares Penteado, em São Paulo, em 2004, obteve
certificação em Financial Management pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, em São Paulo, em 2010 e concluiu o seu L.LM na University Of Michigan Law School,
Michigan, USA, em 2011.
A Conselheira declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A
Sra. Susan Barrio declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
LAURO MARCOS MUNIZ BARRETO COTTA – 495.608.167-72
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O Sr. Lauro Marcos Muniz Barreto Cotta está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras. O profissional é executivo sênior, com ampla experiência na Alta Administração de empresas no Brasil e no exterior. Atuou durante 14 anos como Diretor
Presidente da SHV Energy no Brasil, sendo reconhecido como líder visionário; também atuou como membro da Diretoria da SHV Energy, assessor do Comitê Executivo da
SHV Holdings, membro do Conselho Consultivo da Makro Atacadista, e membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP). O Sr. Lauro Cotta
é Engenheiro, com pós-graduação em Administração de Empresas, e possui certificação do Programa Executivo da Kellogg School of Management e da IMD Business
School.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Lauro Cotta declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

JULIO SOARES DE MOURA NETO - 033.409.377-53
O Sr. Julio Soares de Moura Neto está sendo indicado como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
O Sr. Julio é Almirante-de-Esquadra, Bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval, Meste em Ciências Navais pela Escola de Gurerra Naval (Curso de Comando e Estado
Maior), Doutor em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval (Curso de Política e Estretégia Marítimas), possuindo, ainda, Curso Superior Naval de Guerra pelo Istituto
Superior Naval de Guerra- Portugal. Possui experiência extra-Marinha no Conselho Consultivo Estratégico da Fundação (EZUTE-SP), no Conselho Consultivo da Cia Brasileira
de Cartuchos (CBC-SP) e no Conselho Consultivo do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa (SIMDE -SP).
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Além
disso, o Sr. Julio Soares de mura Neto é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Segmento de Listagem do Nível 2 da B3
S.A., adotado pela Companhia. O Sr. Julio Soares declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce
cargo em organização do terceiro setor.
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GUILHERME SIMÕES DE ABREU – 065.800.095-00
O Sr. Guilherme Simões de Abreu é indicado como Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. Atualmente exerce o
cargo de Responsável por Pessoas, Comunicação e Organização da Odebrecht S.A., desde janeiro de 2020. De junho de 2018 a dezembro de 2019, exerceu o cargo de
Secretário Executivo do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. De 2013 a março de 2017, foi Gerente da Odebrecht S.A., para assuntos de Pessoas e Organização.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Guilherme Simões declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do
terceiro setor.

ANDREA DA MOTTA CHAMMA – 125.668.815-55
A Sra. Andrea da Motta Chamma está sendo indicada como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
Atualmente é membro efetivo do Conselho de Administração e líder do Comitê de Pessoas do Grupo Fleury e Advisor e Conselheira Consultiva em startups
Fintechs/Blockchain pela 3C Advisors. Anteriormente, atuou como Vice Chairman e Head of Equity Sales do Bank of America Merrill Lynch, e Diretora da corretora e equity
sales na ABN Amro. A Sra. Andrea Chamma é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e possui cursos de especialização em gestão
nas universidades de Harvard e Columbia.
A Conselheira declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Além
disso, a Sra. Andrea Chamma é considerada membro independente com base no critério de independência definido pelo Segmento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A.,
adotado pela Companhia. A Sra. Andrea Chamma declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99.
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ISMAEL CAMPOS DE ABREU - 075.434.415-00
O Sr. Ismael Campos de Abreu está sendo indicado como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. Ismael Abreu atuou como
Diretor da Kieppe Participações e Administração Ltda. até maio de 2017. Entre 1995 e março de 2011 atuou como controller da Odebrecht S.A., sociedade que
indiretamente detém participação superior a 5% de uma mesma espécie ou classe de valores mobiliários da Companhia. Entre 1978 e 1985, atuou como Gerente da divisão
de tax consulting da PricewaterhouseCoopers. Entre 1986 e 1988, atuou como controller da Corrêa Ribeiro S.A. Comércio e Indústria. Entre 1989 e 1991, atuou como
Gerente da área de consultoria da Arthur Andersen (setor de auditoria e contabilidade) e entre 1992 e 1995 como sócio da Performance Auditoria e Consultoria. Foi
membro do Conselho Fiscal da Petroflex Indústria e Comércio S.A. (setor petroquímico) até a venda da participação detida pela Companhia na Petroflex em abril de 2008.
Entre março de 2006 e março de 2008, atuou como membro do Conselho Fiscal da Companhia Petroquímica do Sul – Copesul (setor petroquímico). O Sr. Ismael Abreu é
graduado em Contabilidade pela Fundação Visconde de Cairú e pós graduado em Engenharia Econômica pelo Centro Interamericano de Desenvolvimento.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial O Sr. Ismael
Abreu declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro setor.

GILBERTO BRAGA - 595.468.247-04
O Sr. Gilberto Braga está sendo indicado como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. Gilberto Braga é consultor empresarial,
perito judicial e arbitral e membro de conselhos de administração, fiscal e de comitês de auditoria e Sócio fundador e diretor da empresa 2B – Treinamento, Consultoria e
Participações Ltda, além de atuar como membro fiscal, administração e de comitê de auditoria de companhias abertas e associações profissionais. Foi membro da Comissão
Consultiva de Normas Contábeis dos Fundos de Investimentos da CVM, é professor universitário e de pós-graduação da Fundação Dom Cabral, IBMEC, UFF e FGV,
comentarista da Rádio CBN, FM 94 do RJ e articulista do jornal O Dia. Formado em Economia pela UCAM Ipanema e Contabilidade pela UGF, pós-graduado pelo IAG-PUC
Rio em Administração Financeira e mestre em Administração (Finanças e Mercado de Capitais) pelo IBMEC-Rio. É membro do IBGC.
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O Sr. Gilberto Braga declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer,
exceto pelo processo administrativo sancionador nº PT1201558576 perante o BACEN, que o inabilitou para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência
em instituições na área de fiscalização do BACEN por 5 anos, e cuja decisão final administrativa foi suspensa por liminar no âmbito do Poder Judiciário pendente de
julgamento. O Sr. Gilberto Braga declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em
organização do terceiro setor.

CARLOS ALBERTO RECHELO NETO - 262.997.388-39
O Sr. Carlos Alberto Rechelo Neto está sendo indicado como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. O Sr.
Carlos Rechelo ingressou na Petrobras em 2007, iniciando sua carreira na gestão de riscos de ativos e negócios de Gás & Energia. Como Gerente Executivo por quase 3
anos, liderou o processo de estruturação da gestão corporativa de riscos da Petrobras e coordenou, como líder da equipe de Governança, o esforço corporativo para
ajustar políticas e procedimentos internos à Lei 13.303/2016, o que permitiu com que a Petrobras obtivesse grau máximo no processo de certificação Destaque em
Governança da B3. Rechelo é atualmente CFO da Transportadora Brasileira Gasoduto BolíviaBrasil S.A. e Diretor da Petrobras Europe Limited (trading company da Petrobras
em Londres). Formado em engenharia, possui especialização em Gestão de Portifolio pela Wharton, mestrado em Energia pela USP (parcialmente realizado na Ecole
Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs – Institut Français du Pétrole), MBA em Finanças pela UFRJ e Certificação Internacional FRM pelo GARP.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Carlos Rechelo declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

IVAN SILVA DUARTE - 611.242.065-15
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O Sr. Ivan Silva Duarte está sendo indicado como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. O Sr. Ivan Silva Duarte é diretor da da
Kieppe Participações e Administração Ltda. desde janeiro de 2016, as quais fazem parte do mesmo grupo econômico do emissor e detêm indiretamente participação
superior a 5% do capital social. Anteriormente, o Sr. Ivan atuou como gerente da KPMG – Auditores Independentes de 1995 a 2001, quando então passou a atuar como
gerente sênior na PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes até 2008. Entre 2008 e 2015 o Sr. Ivan foi diretor da EAO Empreendimentos Agropecuários e Obras
S.A., Companhia pertencente ao Grupo Odebrecht, que atua nos segmentos Agropecuários e Alimentos e Bebidas. O Sr. Ivan é formado em Ciências Contábeis pela
Universidade de Salvador (UNIFACS), e tem MBA em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Empreendedorismo pela Babson College (Boston/EUA).
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer O Sr.
Ivan Silva Duarte declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

AMÓS DA SILVA CANCIO – 991.201.867-20
O Sr. Amós da Silva Cancio está sendo indicado como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Atualmente é
Gerente Geral de Contabilidade da Controladora, Subsidiárias e do Consolidado da Petrobras, tendo atuado anteriormente como Gerente de Planejamento e Orientações
Contábeis. O Sr. Amós Cancio é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e possui MBA em Engenharia Econômica e Financeira e
Mestrado em Engenharia de Produção (ênfase em Estratégia, Gestão e Finanças Corporativas) pela mesma instituição, além de Pós-Graduação em Gestão nos Negócios
de Exploração e Produção de Petróleo e Gás pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e certificação profissional para Contador Público Norte Americano (CPA).
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Amós Cancio declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.
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HERBERT LUIZ DE ARAUJO GUIMARÃES - 080.503.857-44
O Sr. Herbert Luiz de Araújo Guimarães está sendo indicado como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
Atualmente é Coordenador na área de Análise Financeira e Seguros, tendo experiência anterior como Diretor Financeiro da Petrobras Paraguay Distribución Limited (UK)
e Conselheiro Fiscal da empresa BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A. O Sr. Herbert Guimarães é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade
Federal Fluminense (UFF) e possui MBA em Finanças (ênfase em gestão de riscos) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Herbert Guimarães declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do
terceiro setor.

TATIANA MACEDO COSTA REGO TOURINHO - 951.929.135-00
A Sra. Tatiana Macedo Costa Rego Tourinho está sendo indicada como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Odebrecht S.A. A Sra. Tatiana
atualmente é responsável pela controladoria da OEC (Odebrecht Engenharia e Construção). Anteriormente, a Sr. Tatiana Tourinho atuou como Responsável pelo
Planejamento Tributário da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (“CNO”). No período de 2000 a abril de 2007, a Sra. Tatiana Tourinho atuou na área fiscal da VIVO S/A
do setor de telefonia, tendo ocupado a função de Gerente de Divisão do Planejamento Tributário. Anteriormente, trabalhou por 2 anos na Arthur Andersen. A Sra. Tatiana
Tourinho é graduada em Administração de Empresas Públicas e Privadas pela Universidade Federal da Bahia e possui MBA em Gestão pela IBMEC. . A Sra. Tatiana não
ocupa cargo de administração em nenhuma organização do terceiro setor.
A Conselheira declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. A
Sra. Tatiana Tourinho declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do
terceiro setor.
27

RAFAEL MENEZES PERES – 094.006.847-89
O Sr. Rafael Menezes Peres está sendo indicado como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Atualmente
é Gerente na área de Avaliação Tributária para os Negócios, tendo experiência anterior na área Tributária da Petrobras e Conselheiro Fiscal das empresas Termobahia S.A.
e Gasbrasiliano S.A. O Sr. Rafael Menezes Peres é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Junior, e possui Pós Graduação pelo IBMEC.
O Conselheiro declara que não possui: (a) qualquer condenação criminal; (b) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O
Sr. Rafael Peres declara que não é pessoa exposta politicamente, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 301/99, e que não exerce cargo em organização do terceiro
setor.

12.7 / 12.8 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Conforme previsto no artigo 26, inciso VI, Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração poderá, dentre outras atividades, criar comitês especializados para
apoio em seus processos deliberativos, bem como aprovar os eventuais regimentos internos de tais comitês. Nesse sentido, seguem abaixo os dados referentes à atual
composição dos Comitês da Companhia, ressaltando, por oportuno, que os curriculum vitae dos membros dos Comitês abaixo relacionados constam no item 12.5 acima,
no que se refere à qualificação dos indicados para compor o Conselho de Administração da Companhia.
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de nascimento

Data de posse

Prazo de mandato

Número de

Percentual de

Descrição outros cargos
CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Data de eleição

Mandatos

participação nas

Consecutivos

reuniões

ocupados
Outros cargos/funções exercidas no emissor
ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA

Outros Comitês

520.609.346-72

COMITÊ DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

-

Outros

18/07/1963

30/04/2018

2 anos

Engenheiro Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

30/04/2018

1

75%
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Nome

Tipo comitê

CPF

Descrição outros comitês

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de nascimento

Data de posse

Prazo de mandato

Número de

Percentual de

Mandatos

participação nas

Consecutivos

reuniões

Descrição outros cargos
Profissão

Data de eleição
ocupados

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro suplente.
PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA

Outros Comitês

726.224.745-04

COMITÊ DE CONFORMIDADE

-

Outros

01/03/1973

30/04/2018

2 anos

Avogado

Membro do Comitê (Efetivo)

30/04/2018

2

100%

-

Outros

02/05/1963

30/04/2018

2 anos

30/04/2018

3

100%

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro efetivo.
JOÃO COX NETO

Outros Comitês

239.577.781-15

COMITÊ DE CONFORMIDADE

Membro e Coordenador do
Economista
Comitê (Efetivo)
Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro efetivo.
GESNER JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

Outros Comitês

013.784.028-47

COMITÊ DE CONFORMIDADE

-

Outros

17/05/1956

30/04/2018

2 anos

Economista

Membro do Comitê (Efetivo)

30/04/2018

3

100%

Outros

13/08/1956

17/04/2019

2 anos

16/04/2019

1

100%

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro efetivo.
JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA

Outros Comitês

-

Membro e Coordenador do
546.600.417-00

COMITÊ DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Economista
Comitê (Efetivo)

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro efetivo.
JULIO SOARES DE MOURA NETO

Outros Comitês

033.409.377-53

COMITÊ DE CONFORMIDADE

-

Outros

20/03/1943

22/04/2019

2 anos

Almirante de Esquadra

Membro do Comitê (Efetivo)

16/04/2019

1

90%

-

Outros

21/08/1978

16/04/2019

2 anos

Economista

Membro do Comitê (Efetivo)

06/12/2018

1

66,7%

-

Outros

06/09/1948

22/05/2019

2 anos

Administrador de Empresas

Membro do Comitê (Efetivo)

22/05/2019

1

75%

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro efetivo.
MARCELO ROSSINI DE OLIVEIRA

Outros Comitês

786.634.075-72

COMITÊ DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro suplente.
ROBERTO FALDINI

Outros Comitês

070.206.438-68

COMITÊ DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO
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Nome

Tipo comitê

CPF

Descrição outros comitês

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de nascimento

Data de posse

Prazo de mandato

Número de

Percentual de

Mandatos

participação nas

Consecutivos

reuniões

10/11/1956

22/05/2019

2 anos

22/05/2019

1

100%

Descrição outros cargos
Profissão

Data de eleição
ocupados

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro efetivo.
ROBERTO LOPES PONTES SIMÕES

Outros Comitês

-

COMITÊ DE ESTRATÉGIA E
141.330.245-91

Outros
Membro e Coordenador do

Engenheiro Mecânico
COMUNICAÇÃO

Comitê (Efetivo)

Faz parte do Conselho de Administração da Companhia, como membro efetivo.
ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA

Outros Comitês

-

Outros

11/06/1976

12/11/2019

2 anos

Advogado

Membro do Comitê (Efetivo)

12/11/2019

1

100%

COMITÊ DE ESTRATÉGIA E
889.539.205-15
COMUNICAÇÃO
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre:
Não há relações conjugais, de união estável ou parentesco a serem divulgadas.
(a)

Administradores da Companhia.

Não há relações familiares a serem divulgadas.
(b)
(i) administradores da Companhia; e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da
Companhia.
Não há relações familiares a serem divulgadas.
(c)
(i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas; e (ii) controladores
diretos ou indiretos da Companhia.
Não há relações familiares a serem divulgadas.
(d)
(i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e
indiretas da Companhia.
Não há relações familiares a serem divulgadas.
12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas,
controladores e outros
2019

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a Tipo de pessoa relacionada
pessoa relacionada

Cargo/Função
SUSAN BARRIO DE SIQUEIRA CAMPOS
Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
A Sra. Susan é Advogada interna da ODEBRECHT S.A.
CARLOS ALBERTO RECHELO NETO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Carlos Alberto foi Assistente do Diretor Financeiro e de
Relacionamento com Investidores da Petrobras.
IVAN SILVA DUARTE
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

283.038.528-41

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Fornecedor

Prestação de serviços

Controlador Indireto

05.144.757/0001-72
262.997.388-39

33.000.167/0001-01

611.242.065-15
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do
Administrador com a Tipo de pessoa relacionada
pessoa relacionada

KIEPPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
O Sr. Ivan é Diretor da Kieppe Participações e Administração Ltda. 04.215.837/0001-09
em Recuperação Judicial
JOSÉ MARCELO LIMA PONTES
Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A
O Sr. José Marcelo Pontes é comunicador corporativo da
Odebrecht S.A
JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
O Sr. José Mauro foi membro efetivo do Conselho de
Administração da Santo Antônio Energia S.A.

016.121.743-53

JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. João Pinheiro é membro efetivo do Conselho de
Administração da Odebrecht S.A.
ROBERTO FALDINI
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. Roberto Faldini é membro efetivo do Conselho de
Administração da Odebrecht S.A
LAURO MARCOS MUNIZ BARRETO COTTA
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
O Sr. Lauro Marcos é empregado (consultor da Presidência) da
Petrobras

Controlador Indireto

Prestação de serviço

Fornecedor

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Prestação de Serviço

Controlador Indireto

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Subordinação

Fornecedor

Prestação de serviço

Fornecedor

05.144.757/0001-72

299.637.297-20

09.391.823/0001-60

JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
299.637.297-20
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. José Mauro é membro efetivo do Conselho de Administração 05.144.757/0001-72
da Odebrecht S.A.
MARCELO ROSSINI DE OLIVEIRA
Membro Suplente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. Rossini é Diretor de Tesouraria e RI da Odebrecht S.A.

Subordinação

786.634.075-72

05.144.757/0001-72
546.600.417-00

05.144.757/0001-72

070.206.438-68

05.144.757/0001-72

495.608.167-72

33.000.167/0001-01

JOÃO COX NETO
239.577.781-15
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
O Sr. João Cox é membro efetivo do Conselho de Administração da 33.000.167/0001-01
Petrobras
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Identificação
ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira é Diretor Jurídico da
Odebrecht S.A.

CPF/CNPJ

889.539.205-15

Tipo de relação do
Administrador com a Tipo de pessoa relacionada
pessoa relacionada
Prestação de serviço

Controlador Indireto

05.144.757/0001-72

AMÓS DA SILVA CANCIO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Amós é Gerente Geral de Contabilidade da Petrobras

991.201.867-20
33.000.167/0001-01

Subordinação

Fornecedor

HERBERT LUIZ DE ARAUJO GUIMARÃES
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Herbert é profissional de Nível Superior da Petrobras

080.503.857-44
33.000.167/0001-01

Subordinação

Fornecedor

RAFAEL MENEZES PERES
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Rafael é profissional de Nível Superior Sênior da Petrobras

094.006.847-89
33.000.167/0001-01

Subordinação

Fornecedor

MARIA ISABEL DE FARIA PEREZ
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
A Sra. Maria Isabel é Gerente Geral em Refino, Gás Natural e
Energia da Petrobras

095.598.217-09
33.000.167/0001-01

Subordinação

Fornecedor

DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE ENNES
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Daniel Pereiral é Gerente de Relacionamento de
Financiamento Bancário e Estruturado da Petrobras

086.809.277-08
33.000.167/0001-01

Subordinação

Fornecedor

ROBERTO LOPES PONTES SIMÕES
Membro Efetivo do Conselho Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada
Braskem Idesa S.AP.I
O Sr. Roberto Simões é conselheiro titular da Braskem Idesa

141.330.245-91
N/A

Prestação de Serviço

Controlada Indireta

GUILHERME SIMÕES DE ABREU
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. Guilherme foi secretário executivo do Conselho de
Administração da Odebrecht S.A.

065.800.095-00
05.144.757/0001-72

Subordinação

Controlador Indireto
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2018
Tipo de relação do
Identificação

CPF/CNPJ

Administrador com a

Tipo de pessoa relacionada

pessoa relacionada
Cargo/Função
SUSAN BARRIO DE SIQUEIRA CAMPOS
Membro Suplente do Conselho de Administração

283.038.528-41

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Fornecedor

Prestação de Serviço

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Prestação de serviço

Fornecedor

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
A Sra. Susan Barrio é Advogada interna da ODEBRECHT S.A.
CARLOS ALBERTO RECHELO NETO
Membro Efetivo do Conselho de Fiscal

05.144.757/0001-72

262.997.388-39

Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Carlos Alberto foi Assistente do Diretor Financeiro e de

33.000.167/0001-01

Relacionamento com Investidores da Petrobras.
IVAN SILVA DUARTE
Membro Suplente do Conselho Fiscal

611.242.065-15

Pessoa Relacionada
KIEPPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
O Sr. Ivan é Diretor da Kieppe Participações e Administração Ltda. 04.215.837/0001-09
em Recuperação Judicial
JOSÉ MARCELO LIMA PONTES
Membro Suplente do Conselho de Administração

016.121.743-53

Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A
O Sr. José Marcelo Pontes é comunicador corporativo da

05.144.757/0001-72

Odebrecht S.A
JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
Membro Efetivo do Conselho de Administração

299.637.297-20

Pessoa Relacionada
SANTO ANTÔNIO ENRGIA S.A.
O Sr. José Mauro foi membro efetivo do Conselho de

09.391.823/0001-60

Administração da Santo Antônio Energia S.A.
MARCELO ROSSINI DE OLIVEIRA
Membro Suplente do Conselho de Administração

786.634.075-72

Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. Rossini é Diretor de Tesouraria e RI da Odebrecht S.A.
JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA
Membro Efetivo do Conselho de Administração

05.144.757/0001-72

546.600.417-00
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Tipo de relação do
Identificação

CPF/CNPJ

Administrador com a

Tipo de pessoa relacionada

pessoa relacionada
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. João Pinheiro é membro efetivo do Conselho de

05.144.757/0001-72

Administração da Odebrecht S.A.
ROBERTO FALDINI
Membro Efetivo do Conselho de Administração

070.206.438-68

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
O Sr. Roberto Faldini é membro efetivo do Conselho de

05.144.757/0001-72

Administração da Odebrecht S.A
AMÓS DA SILVA CANCIO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

991.201.867-20

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

33.000.167/0001-01

O Sr. Amós da Silva Cancio é Gerente Geral de Contabilidade da
Petrobras
HERBERT LUIZ DE ARAUJO GUIMARÃES
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

080.503.857-44

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

33.000.167/0001-01

O Sr. Herbert Guimarães é profissional de Nível Superior da
Petrobras
RAFAEL MENEZES PERES
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

094.006.847-89

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

33.000.167/0001-01

O Sr. Rafael Peres é profissional de Nível Superior Sênior da
Petrobras
MARIA ISABEL DE FARIA PEREZ
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada

095.598.217-09

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

33.000.167/0001-01

A Srs. Maria Isabel Perez foi Gerente do Jurídico de Exploração e
Produção da Petrobras
DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE ENNES
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

086.809.277-08
33.000.167/0001-01

O Sr. Daniel Pereiral é Gerente de Relacionamento de
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Tipo de relação do
Identificação

CPF/CNPJ

Administrador com a

Tipo de pessoa relacionada

pessoa relacionada
Financiamento Bancário e Estruturado da Petrobras.
GUILHERME SIMÕES DE ABREU
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.

065.800.095-00
05.144.757/0001-72

Subordinação

Controlador Indireto

O Sr. Guilherme foi Gerente da Odebrecht S.A.

2017
Tipo de relação do
Identificação

CPF/CNPJ

Administrador com a

Tipo de pessoa relacionada

pessoa relacionada
Cargo/Função
SUSAN BARRIO DE SIQUEIRA CAMPOS
Membro Suplente do Conselho de Administração

283.038.528-41

Subordinação

Controlador Indireto

Subordinação

Fornecedor

Prestação de Serviço

Controlador Indireto

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.
A Sra. Susan Barrio é Advogada interna da Odebrecht S.A.
CARLOS ALBERTO RECHELO NETO
Membro Efetivo do Conselho de Fiscal

05.144.757/0001-72

262.997.388-39

Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Carlos Rechelo foi coordenador da área de Estratégia e
Finanças, do processo de estruturação da gestão de portfólio e do

33.000.167/0001-01

hedge de óleo da Petrobras
ISMAEL CAMPOS DE ABREU
Membro Efetivo do Conselho Fiscal

075.434.415-00

Pessoa Relacionada
KIEPPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
O Sr. Ismael Abreu foi Diretor da Kieppe Participações e

04.215.837/0001-09

Administração Ltda.
IVAN SILVA DUARTE
Membro Suplente do Conselho Fiscal

611.242.065-15

Pessoa Relacionada
KIEPPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
O Sr. Ivan Duarte é Diretor da Kieppe Participações e

04.215.837/0001-09

Administração Ltda. em Recuperação Judicial
JOSÉ MARCELO LIMA PONTES
Membro Suplente do Conselho de Administração

016.121.743-53

Pessoa Relacionada
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Tipo de relação do
Identificação

CPF/CNPJ

Administrador com a

Tipo de pessoa relacionada

pessoa relacionada
ODEBRECHT S.A
O Sr. José Marcelo Pontes é comunicador corporativo da

05.144.757/0001-72

Odebrecht S.A.
JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
Membro Efetivo do Conselho de Administração

299.637.297-20

Prestação de serviço

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Subordinação

Fornecedor

Pessoa Relacionada
SANTO ANTÔNIO ENRGIA S.A.
O Sr. José Mauro foi membro efetivo do Conselho de

09.391.823/0001-60

Administração da Santo Antônio Energia S.A.
AMÓS DA SILVA CANCIO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

991.201.867-20

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

33.000.167/0001-01

O Sr. Amós da Silva Cancioé Gerente Geral de Contabilidade da
Petrobras
HERBERT LUIZ DE ARAUJO GUIMARÃES
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada

080.503.857-44

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

33.000.167/0001-01

O Sr. Herbert Guimarães é profissional de Nível Superior da
Petrobras
RAFAEL MENEZES PERES
Membro Suplente do Conselho Fiscal
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

094.006.847-89
33.000.167/0001-01

O Sr. Rafael é profissional de Nível Superior Sênior da Petrobras
MARIA ISABEL DE FARIA PEREZ
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada

095.598.217-09

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

33.000.167/0001-01

A Sra. Maria Isabel Perez foi Gerente do Jurídico de Exploração e
Produção da Petrobras
DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE ENNES
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
O Sr. Daniel Pereira é Gerente de Relacionamento de

086.809.277-08
33.000.167/0001-01

Financiamento Bancário e Estruturado da Petrobras

37

Tipo de relação do
Identificação

CPF/CNPJ

Administrador com a

Tipo de pessoa relacionada

pessoa relacionada
GUILHERME SIMÕES DE ABREU
Membro Suplente do Conselho Administração
Pessoa Relacionada
ODEBRECHT S.A.

065.800.095-00
05.144.757/0001-72

Subordinação

Controlador Indireto

O Sr. Guilherme foi Gerente da Odebrecht S.A.
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BRASKEM S.A.
C.N.P.J. nº 42.150.391/0001-70
N.I.R.E. 29300006939
Companhia Aberta
ANEXO II
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRASKEM S.A.
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Proposta de remuneração dos administradores, nos termos do artigo 12, inciso I, da IN CVM 481
1. Proposta de Remuneração dos Administradores para 2020
De acordo com a Política de Remuneração aprovada pelo Conselho de Administração, a proposta de
remuneração global para os administradores da Companhia tem como base o indicado abaixo, sendo que os
itens (ii) e (iii) são aplicáveis somente à Diretoria Estatutária:
(i)
Os resultados do estudo de remuneração executiva para o posicionamento dos honorários mensais
e demais curvas de remuneração;
(ii)
Os indicadores econômico-financeiros pactuados para o exercício para a definição da partilha de
resultados referentes à remuneração variável de curto prazo; e
(iii)
O planejamento previsto para a implementação do Plano de Incentivo de Longo Prazo em relação ao
Programa Anual 2020.
O montante proposto anual para o exercício social de 2020 de honorários globais (Diretores Estatutários e
membros do Conselho de Administração da Companhia) e respectivos encargos, acrescido dos benefícios,
totalizam R$ 83.039.380,15 (oitenta e três milhões, trinta e nove mil, trezentos e oitenta reais e quinze
centavos), contra R$ 83.039.380,15 (oitenta e três milhões, trinta e nove mil, trezentos e oitenta reais e
quinze centavos) do exercício social de 2019.
A proposta anual segue com o mesmo montante do exercício de 2019 e está baseada no alinhamento com a
estratégia de remuneração para Conselho de Adminstração e Diretoria Estatutária com as referências de
mercado.
Resumo das principais variações dos valores das propostas em 2020 e em 2019
Diretores
7 diretores estatutários

Conselho de Administração
11 membros do conselho e 11 suplentes
(R$ em mil)

1

Discriminação

2020

2019

Honorários Mensais e de Curto Prazo (ICP)

56.041

56.130

Honorários de Longo Prazo (ILP)

12.2391

12.194

Benefícios

1.103

1.050

Encargos

13.656

13.665

Somente os Diretores Estatutários recebem remuneração baseada no ILP da Companhia.
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Total

83.039

83.039

Conselho Fiscal
5 membros do conselho e 5 suplentes2
(R$ em mil)

2.

Discriminação

2020

2019

Honorários

977

918

Encargos

195

184

Total

1.172

1.102

Valores efetivamente realizados em 2019 versus valores propostos em 2019
Diretores
7 diretores estatutários

Conselho de Administração
11 membros do conselho e 11 suplentes
(R$ em mil)

Discriminação

2019 Proposta

2019 Realizado

Total

83.039

62.234

Conselho Fiscal
5 membros do conselho e 5 suplentes
(R$ em mil)

2

Discriminação

2019 Proposta

2019 Realizado

Total

1.102

1.083

Os membros suplentes do Conselho Fiscal não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.
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BRASKEM S.A.
C.N.P.J. nº 42.150.391/0001-70
N.I.R.E. 29300006939
Companhia Aberta
ANEXO III
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRASKEM S.A.
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Proposta de remuneração dos administradores, conforme informações do item 13 do Formulário de
Referência, nos termos do artigo 12, inciso II, da IN CVM 481
13.

Remuneração dos Administradores

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
(a)

objetivos da política ou prática de remuneração

A Companhia adota uma estratégia de remuneração competitiva e transparente, que busca atrair,
desenvolver e reter os melhores profissionais e remunerar seus administradores com base nas práticas do
mercado, de acordo com seus deveres e responsabilidades na efetiva condução dos negócios. A prática da
remuneração variável permite fortalecer o alinhamento de interesses dos acionistas com os dos Diretores
Estatutários na obtenção e superação de resultados a curto e longo prazo.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
Os membros efetivos do Conselho de Administração são remunerados de maneira competitiva e por meio
de honorários fixos baseados em pesquisas anuais de mercado. Não existe remuneração variável (curto e
longo prazo) e benefícios para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração, observada
eventual remuneração que eles poderão receber por participação em Comitês, que também é fixa. Esta
prática é avaliada anualmente pelo Comitê de Pessoas e Organização, pelo Conselho de Administração e é
aprovada em Assembleia Geral Ordinária.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária
Os membros da diretoria estatutária e não estatutária possuem uma estratégia de remuneração competitiva,
sendo composta por remuneração mensal, incentivos de curto e longo prazo e por benefícios. Todo
posicionamento da remuneração leva em consideração o mercado anual de referência em todas localidades
onde a Braskem tem presença e comparada a empresas com boas práticas de gestão de pessoas.
Os benefícios oferecidos pela Companhia a todos os integrantes são os mesmos, tais como: assistência
médica e odontológica, vale refeição, seguro de vida e previdência complementar.
A remuneração da Diretoria Estatutaria é analisada anualmente pelo Comitê de Pessoas e Organização, pelo
Conselho de Administração e é aprovada em Assembleia Geral Ordinária.
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Conselho Fiscal
Os membros efetivos do Conselho Fiscal são remunerados por meio de honorários fixos e conforme pesquisa
de mercado. Tais honorários serão o maior entre: (i) o valor fixo mensal estabelecido em Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que elege o Conselho Fiscal; ou (ii) o limite mínimo previsto no §3º do artigo 162 da
Lei das S.A.
Não existe remuneração variável (curto e longo prazo) e benefícios para este grupo.
Comitês
Atualmente, a Companhia possui 1 comitê estatutário, o Comitê de Conformidade, de caráter permanente
composto por, no mínimo, 3 membros independentes do Conselho de Administração, indicados pelo próprio
Conselho, e 3 Comitês de Apoio ao Conselho de Administração (todos não estatutários), quais sejam: (ii)
Comitê de Finanças e Investimentos; (ii) Comitê de Pessoas e Organização; e (iii) Comitê de Estratégia e
Comunicação. A Companhia diferencia os honorários mensais dos coordenadores e membros dos Comitês,
de acordo com as responsabilidades e participações em cada Comitê. Esta estratégia está alinhada a práticas
de mercado.
(ii)
em relação aos 3 últimos exercícios sociais qual a proporção de cada elemento na remuneração
total:
A proporção de cada elemento na remuneração total de cada órgão da administração da Companhia
referente aos três últimos exercícios sociais segue abaixo:
% em relação à remuneração total – 2019
Remuneração Fixa

Remuneração Variável

Benefícios

Total

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária/ Não
Estatutária

30,1%

67,6%

2,3%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

100%

% em relação à remuneração total - 2018
Remuneração Fixa

Remuneração Variável

Benefícios

Total

Conselho de
Administração

100%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária/ Não
Estatutária

32,5%

64,5%

3%

100%

Conselho Fiscal

100%

0%

0%

100%

% em relação à remuneração total - 2017
Conselho de
Administração
Diretoria Estatutária/ Não
Estatutária
Conselho Fiscal

Remuneração Fixa

Remuneração Variável

Benefícios

Total

100%

0%

0%

100%

27,95%

70,41%

1,65%

100%

100%

0%

0%

100%
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(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Conselho de Administração
A estratégia de remuneração dos membros efetivos do Conselho de Administração é obtida por meio de
pesquisas especializadas anuais tendo sua comparação realizada com empresas de porte similar e com boas
práticas de governança. A remuneração é posicioinada de maneira competitiva para o Conselheiro e
composta pelos honorários fixos mensais. Com base na evolução da Governança da Braskem, a estratégia
busca remunerar o Conselho de maneira competitiva em relação ao mercado de referência.
Comitês
Os membros do Conselho de Administração que fazem parte de Comitês da Companhia recebem uma
remuneração adicional mensal e fixa por atuar e/ou liderar um destes Comitês. A Companhia diferencia os
honorários mensais dos Coordenadores e membros dos Comitês, de acordo com as responsabilidades e
participações em cada Comitê, levando em consideração comparativo de mercado realizado anualmente.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária
Os valores de remuneração total paga pela Companhia aos membros da Diretoria estatutária e não
estatutária são comparados anualmente com o mercado por meio de pesquisas especializadas, de forma que
se possa aferir a sua competitividade e, eventualmente, avaliar a necessidade de se realizar reajuste em
algum dos componentes da remuneração.
Na remuneração mensal, anualmente se avalia a contribuição e desempenho individual de cada membro da
Diretoria, seu posicionamento na faixa de remuneração e avalia-se há necessidade de algum ajuste na
remuneração mensal.
Na remuneração variável, o incentivo de curto prazo é proposto conforme o desafio de cada membro e
avalia-se o resultado operacional da Braskem (EBITDA, capital de Giro (KG) e investimentos (CAPEX). No
incentivo de longo prazo (ILP), o Conselho de Administração avalia e aprova a lista de elegívieis, bem como a
quantidade de ações a serem entregues (matching) conforme critérios específicos.
A Companhia almeja remunerar seus Diretores no 3º quartil de mercado, reconhecendo e incentivando-os
para a obtenção e superação dos resultados a serem obtidos.
A Companhia oferece o mesmo conjunto de benefícios a todos os seus integrantes, incluindo diretores
estatutários e não estatutários.
Conselho Fiscal
A remuneração mensal dos conselheiros efetivos é obtida por meio de pesquisas especializadas, através do
comparativo com empresas de porte similar, respeitando o valor mínimo estabelecido pelo artigo 162, §3º,
da Lei das S.A. A estratégia de remuneração busca competitividade para garantir atratividade, buscando
posicionar de maneira competitiva quando comparada ao mercado.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

Conselho de Administração
As referências são obtidas pelos resultados de pesquisas especializadas realizadas com empresas de porte
similar à Companhia.
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Entende-se que os membros do Conselho de Administração devem fazer jus apenas à remuneração fixa para
que se reflita o reconhecimento dado a sua função supervisora e orientadora dos negócios da Companhia,
sem, no entanto, haver envolvimento com a sua execução.
Comitês
A composição da remuneração está alinhada à prática de mercado comparando com empresas de porte
similar e as diferenciações de membros e líderes de comitês fez-se necessárias para estar alinhada com as
atribuições e responsabilidades.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária
A composição da remuneração dos Diretores estatutários e não estatutários da Companhia tem o propósito
de atrair, desenvolver e reter os melhores profissionais, baseando-se no que o mercado pratica com relação
à remuneração fixa, variável e pacote de benefícios para cada cargo. A Companhia tem uma prática
competitiva em relação à remuneração variável, pois entende que, dessa forma, alinha os interesses dos
diretores com os da Companhia, compartilhando o risco e o resultado da Companhia com seus principais
executivos, visando a obter ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e pelo
desempenho de curto prazo.
Conselho Fiscal
As referências são obtidas pelos resultados de pesquisas especializadas realizadas com empresas de porte
similar à Companhia, com atendimento ao disposto no §3º do artigo 162 da Lei das S.A. para a remuneração
mínima legal.
(v)

membros não remunerados

Membros suplentes do Conselho de Administração não recebem honorários fixos mensais. Porém, se
participarem como Membros dos Comitês do Conselho de Administração, são remunerados por isso,
conforme descrito no item 13.1.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Conselho de Administração
A remuneração mensal fixa do Conselho de Administração é determinada em razão de pesquisa de mercado
levando em conta as responsabilidades e atribuições para o exercício da função. Não há indicador de
desempenho para a determinação da remuneração variável uma vez que este grupo não é elegível para
tanto.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária
O enquadramento da remuneração mensal de cada Diretor estatutário ou não da Companhia está atrelada
à avaliação e classificação do cargo na estrutura salarial e comparativo de mercado, bem como do
desempenho individual (meritocracia) e ainda da recomposição salarial conforme estudo da inflação anual.
A remuneração variável de curto prazo é condicionada à avaliação e ao cumprimento de metas individuais
vinculadas aos desafios do seu programa de ação do ano e ao desempenho operacional e econômico da
Companhia dentro do período em questão, considerando-se os seguintes elementos: (i) EBITDA operacional;
(ii) variação do capital de giro; (iii) investimento operacional (CAPEX); e (iv) pagamento de dividendos.
A remuneração variável de Longo Prazo está atrelada ao cumprimento das condições descritas no item 13.4.
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Conselho Fiscal
A remuneração mensal fixa do Conselho Fiscal é determinada em razão de pesquisa de mercado levando em
conta as responsabilidades e atribuições para o exercício da função. Não há indicador de desempenho para
a determinação da remuneração variável uma vez que este grupo não é elegível para tanto. Vale ressaltar
que é respeitado o valor mínimo estabelecido pelo artigo 162, §3º, da Lei das S.A.
Comitês
A remuneração mensal fixa para os coordenadores e membros dos Comitês é determinada em razão de
pesquisa de mercado levando em conta as responsabilidades e atribuições para o exercício da função. Não
há indicador de desempenho para a determinação da remuneração variável uma vez que este grupo não é
elegível para tanto.
(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Conselho de Administração
Não aplicável, uma vez que os membros do Conselho de Administração da Companhia não são elegíveis para
remuneração variável.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária
As alterações nos itens da remuneração variável a curto prazo estão diretamente relacionadas à performance
individual dos diretores e da Companhia e ao atingimento das metas estabelecidas para um determinado
período. Já no longo prazo estão atreladas ao desempenho da ação da Companhia.
Conselho Fiscal
Não aplicável, uma vez que os membros do Conselho Fiscal da Companhia não são elegíveis para
remuneração variável.
Comitês
Não aplicável, uma vez que os membros dos Comitês da Companhia não são elegíveis para remuneração
variável.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
A estratégia de remuneração está atrelada a fatores e premissas que a tornam mais: (i) equitativa (remunerar
proporcionalmente de acordo com as habilidades, capacitação profissional e impacto nos resultados); (ii)
competitiva (adequada aos padrões do mercado); (iii) eficaz (quanto a custos para a Companhia); e (iv) segura
(comprometida com a continuidade e crescimento do negócio).
Na medida em que são cumpridas as metas a curto, médio e longo prazo, gera-se mais resultados para a
Companhia, valorizando-a. Em contrapartida, esta distribui esses resultados em forma de remuneração
variável de curto e longo prazo. Este ciclo faz com que a Companhia cresça e se desenvolva em busca de sua
perpetuidade.
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(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Não existe nenhuma remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos da Companhia.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não existem elementos da remuneração vinculados à ocorrência de eventos societários.
(h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando: (i) os órgãos e comitês do emissor que
participam do processo decisório, identificando de que forma participam; (ii) critérios e metodologia
utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos para a
verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses
estudos; e (iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor
(i) As propostas de Remuneração Global dos Administradores e do Conselho Fiscal são baseadas em estudos
de mercado, conforme já mencionado, e são submetidas a análise do Comitê de Pessoas e
Organização (“CPO”) do Conselho de Administração previamente à submissão para aprovação pela
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”). Após a a aprovação em AGO, o CPO recomenda ao Conselho de
Administração a proposta de individualização da Remuneração dos Administradores, a qual é aprovada
posteriormente em Reunião do Conselho de Administração. (ii) A proposta de individualização da
Remuneração dos Administradores é realizada conforme já descrito em relação ao comparativo de mercado
e posicionamento estratégico dos membros do Conselho de Administração, bem como dos Diretores
Estatutários. (iii) A frequência dos estudos para atualização e comparação com o mercado é anual.
13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 01/01/2020 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros*

11,00

7,00

5,00

23,00

Nº de membros
remunerados**

11,00

7,00

5,00

23,00

23.038.600,11

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participação em comitês
Outros

Descrição de outras
remunerações fixas

9.240.000,00

12.868.600,11

930.000,00

0,00

352.052,29

0,00

352.052,29

3.828.000,00

0,00

0,00

3.828.000,00
10.956.138,86

5.740.618,86

4.973.720,00

241.800,00

Os valores relativos a
encargos
somam
R$ 3.134.769,86 e verba
contigencial no montante
de R$ 2.605.849,00

Os valores relativos a
encargos
somam
R$ 2.973.720,00 e verba
contigencial no montante
de R$ 2.000.000,00

Os valores relativos a
encargos
somam
R$ 195.300,00 e verba
contigencial no montante
de R$ 46.500,00

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

25.498.521,49

0,00

25.498.521,49

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

7.547.562,36

0,00

7.547.562,36
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Descrição de outras
remunerações variáveis

0,00

Os valores relativos a
encargos somam
R$ 7.547.562,36

0,00

Pós-emprego

0,00

751.014,70

0,00

751.014,70

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações, incluindo
opções

0,00

12.239.290,32

0,00

12.239.290,32

Observação
Total da remuneração

-

-

-

-

18.808.618,86

64.230.761,29

1.171.800,00

84.211.180,15

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros*

11,00

7,00

5,00

23,00

Nº de membros
remunerados**

11,00

7,00

5,00

23,00

8.907.500,0

12.066.746,97

902.700,00

21.876.946,97

N/A

2.459.366,65

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participação em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

273.508,20
2.459.366,65

N/A

273.508,20

2.273.373,33

2.413.349,39

180.540,00

4.867.262,72

Os valores relativos a
encargos somam
R$ 2.273.373,33

Os valores relativos a
encargos somam
R$ 2.413.349,39

Os valores relativos a
encargos somam
R$ 180.540,00

-

Remuneração variável
Bônus

N/A

N/A

0,00

0,00

Participação de resultados

N/A

15.669.842,36

0,00

15.669.842,36

Participação em reuniões

N/A

N/A

0,00

0,00

Comissões

N/A

N/A

0,00

0,00

Outros

N/A

7.873.424,66

0,00

7.873.424,66

-

Os valores de encargos
somam R$ 7.873.424,66

N/A

Pós-emprego

N/A

823.816,84

0,00

823.816,84

Cessação do cargo

N/A

N/A

0,00

0,00

Baseada em ações, incluindo
opções

N/A

8.942.370

0,00

8.942.370

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação
Total da remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

13.640.239,98

48.063.058,60

1.083.240,00

62.786.538,58

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros*

11,00

7,00

5,00

23,00

Nº de membros
remunerados**

11,00

7,00

5,00

23,00

7.061.072,40

10.773.526,65

844.000,00

18.678.599,05

N/A

250.127,05

N/A

250.127,05

3.301.583,33

N/A

N/A

3.301.583,33

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participação em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

2.072.531,15

2.154.705,33

168.800,00

4.396.036,48

Os valores relativos a
INSS somam
R$ 2.072.531,15

Os valores relativos a
INSS somam
R$ 2.154.705,33

Os valores relativos a
INSS somam
R$ 168.800,00

-

Remuneração variável
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Bônus

N/A

N/A

N/A

N/A

Participação de resultados

N/A

18.962.786,00

N/A

18.962.786,00

Participação em reuniões

N/A

N/A

N/A

N/A

Comissões

N/A

0,00

N/A

N/A

Outros

N/A

5.056.596,07

N/A

5.056.596,07

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

Os valores de INSS
somam R$ 5.056.596,07

N/A

N/A

Pós-emprego

N/A

747.253,08

N/A

747.253,08

Cessação do cargo

N/A

0,00

N/A

N/A

Baseada em ações, incluindo
opções (1)

N/A

2.384.979,00

N/A

2.384.979,00

Observação
Total da remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

12.435.186,88

40.329.973,18

1.012.800,00

53.777.960,06

(1) Relativo ao Programa Anual de ILP 2018, com outorga prevista apenas para 3 anos (2021), conforme item 13.4.
Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros*

11,00

6,25

5,00

22,25

Nº de membros
remunerados**

11,00

6,25

4,5

21,75

6.283.683,80

9.130.490,99

604.588,60

16.018.763,39

0,00

212.075,73

0,00

212.075,73

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e
indiretos
Participação em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

0,00

0,00

1.256.736,76

0,00

1.826.098,20

0,00

120.917,72

3.203.752,68

Os valores relativos a INSS
somam R$ 1.256.736,76

Os valores relativos a INSS
somam R$ 1.826.098,20

Os valores relativos a INSS
somam R$ 120.917,72

Os valores relativos a
INSS somam
R$ 3.203.752,68

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

23.004.418,35

0,00

23.004.418,35

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

4.600.883,67

0,00

4.600.883,67

Descrição de outras
remunerações variáveis

0,00

Os valores relativos a INSS
somam R$ 4.600.883,67

-

Os valores relativos a
INSS somam
R$ 4.600.883,67

Pós-emprego

0,00

434.915,25

0,00

434.915,25

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações,
incluindo opções

0,00

0,00

0,00

0,00

Observações
Total da remuneração (**)

N/A

N/A

N/A

N/A

7.540.420,56

39.208.882,19

725.506,32

47.474.809,07

*Obs.: O número total de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal foram apurados de
acordo com a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
**Obs.: O número de membros remunerados de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão aos
quais foram atribuídas remunerações reconhecidas no resultado do exercício, apurado mensalmente.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração variável - Exercício Social a encerrar-se em 31/12/2020
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros*

11,00

7,00

5,00

23,00

Nº de membros
remunerados**

0,00

7,00

0,00

7,00

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

N/A

25.498.521

N/A

25.498.521

Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

N/A

20.398.817

N/A

20.398.817

Valor efetivamente
reconhecido no resultado
do exercício social

N/A

N/A

N/A

Bônus

Participação nos resultados

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31/12/2019
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros*

11,00

7,00

5,00

23,00

Nº de membros
remunerados**

0,00

7,00

0,00

7,00

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

N/A

25.404.466,83

N/A

25.404.466,83

Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

N/A

20.323.573,46

N/A

20.323.573,46

Valor efetivamente
reconhecido no resultado
do exercício social

N/A

15.669.842,36

N/A

N/A

Bônus

Participação nos resultados
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Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31/12/2018
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros*

11,00

7,00

5,00

23,00

Nº de membros
remunerados**

0,00

7,00

0,00

7,00

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no
plano de remuneração

N/A

24.206.250,00

N/A

24.206.250,00

Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

N/A

19.365.000,00

N/A

19.365.000,00

Valor efetivamente
reconhecido no resultado
do exercício social

N/A

18.962.786,00

N/A

18.962.786,00

Bônus

Participação nos resultados

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31/12/2017
Conselho de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,00

6,25

5,00

22,25

0,00

6,25

0,00

6,25

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

22.150.000,00(1)

N/A

22.150.000,00(1)

N/A

17.720.000,00(1)

N/A

17.720.000,00(1)

N/A

23.004.418,35

N/A

23.004.418,35

Administração
Nº total de membros*
Nº de membros
remunerados**
Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração – metas
atingidas
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração – metas
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado
do exercício social

*Obs.: O número total de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal foram apurados de acordo com a
média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
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**Obs.: O número de membros remunerados de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão aos quais foram
atribuídas remunerações reconhecidas no resultado do exercício, apurado mensalmente.
(1)

Não contempla encargos sociais, somente Participação nos Resultados.

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária
Conselho de Administração
A Companhia não possuía no último exercício social e não possui no exercício social corrente plano de
remuneração baseado em ações para os membros do conselho de administração.
Diretoria Estatutária
A Companhia já possuía no último exercício social plano de remuneração baseado em ações para os membros
da Diretoria Estatutária considerando que, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de
março de 2018, foi aprovado o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia contemplando, dentre
outros integrantes, os Diretores Estatutários. O Plano de Outorga de Ações Restritas pode ser encontrado
nos sites da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).
(a)

termos e condições gerais

Poderão ser indicados para participar do Plano de Outorga de Ações Restritas da Braskem S.A. (“Plano”) as
pessoas naturais que trabalham e que integram a Companhia ou as sociedades por ela controladas, incluindo,
mas não se limitando, aos Diretores. O Conselho de Administração definirá, dentre tais integrantes, aqueles
que poderão participar de cada programa anual de outorga de ações restritas (respectivamente “Pessoas
Elegíveis” e “Programa”).
As Pessoas Elegíveis deverão manifestar a vontade de aderir ao Plano e ao respectivo Programa, mediante a
celebração do respectivo Contrato de Outorga, passando a ser designadas como “Participantes”.
A outorga das Ações Restritas (“Contrapartida”) será condicionada ao investimento voluntário de recursos
financeiros próprios por parte dos Participantes na aquisição de ações próprias (“Ações Próprias”), sendo
que as Pessoas Elegíveis poderão investir voluntariamente, com recursos financeiros próprios, o valor mínimo
de 10% e máximo de 20% do valor bruto do seu incentivo de curto prazo planejado.
A meta do Plano é que se outorgue para cada 01 (uma) Ação Própria 02 (duas) Ações Restritas. No entanto,
poderá o Conselho de Administração definir, de forma excepcional e justificada, a cada Programa, múltiplo
diverso de Ações Restritas a ser transferida para cada Ação Própria nos termos e condições do Contrato de
Outorga aplicável, observado o mínimo de 01 (uma) Ação Restrita e o máximo de 03 (três) Ações Restritas
para cada Ação Própria. O número será definido a exclusivo critério do Conselho de Administração a partir
da análise dos seguintes indicadores: (a) desempenho da Companhia no exercício social imediatamente
anterior à celebração do Contrato de Outorga; (b) o nível de desafio esperado para a Companhia nos 03 (três)
exercícios seguintes à aprovação de cada Programa; e (c) valor das Ações Restritas negociadas na B3 S.A. na
data de aprovação de cada Programa.
Sem prejuízo de outras condições estabelecidas nos Programas e nos respectivos Contratos de Outorga, os
direitos dos Participantes em relação às Ações Restritas, especialmente à transferência da propriedade das
Ações Restritas, somente serão adquiridos se os Participantes: (i) permanecerem continuamente vinculados
como Integrantes da Companhia ou de sociedade controlada pela Companhia pelo período de 3 (três) anos
contados da data da celebração do Contrato de Outorga (“Período de Carência”), e, cumulativamente; (ii)
mantiverem, sob sua propriedade ininterrupta, as Ações Próprias desde a data de sua aquisição até o fim do
Período de Carência.
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(b)

principais objetivos do plano

O Plano tem por objetivo promover: (a) o alinhamento entre os interesses dos Participantes e os interesses
dos acionistas da Companhia e das sociedades por ela controladas; e (b) o estímulo da permanência dos
Participantes na Companhia ou nas sociedades por ela controladas.
(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano é um importante componente para assegurar a estratégia de remuneração total, garantindo a
competitividade com o mercado, e ao mesmo tempo, mantendo o engajamento e comprometimento dos
Participantes com a Companhia e com os desafios do ciclo petroquímico.
Neste sentido, a implementação do Plano contribui para assegurar a convergência de interesses entre
Integrantes e acionistas para a criação de valor para a Companhia.
(d)

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

O Plano é um dos componentes do pacote de remuneração.
Um dos conceitos definidos na Política de Remuneração da Companhia é que a remuneração é definida em
função da capacidade dos integrantes gerarem e superarem os resultados e com a partilha de parte destes
resultados com os integrantes responsáveis por sua geração. Neste sentido, o Plano é um importante
componente de remuneração variável para complementar e assegurar a estratégia de remuneração total,
buscando resultados a longo prazo para a Companhia, na valorização das suas ações, e atua como forte
componente na retenção dos Participantes.
(e)

como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo

A implementação do Plano é uma maneira de assegurar a convergência de interesses entre integrantes e
acionistas para a criação de valor a curto, médio e longo prazo para a Companhia. Por meio dele, líder e
liderados assumem o compromisso com a obtenção e superação dos resultados planejados e com a partilha
de parte destes resultados com os integrantes responsáveis por sua geração.
O Período de Carência previsto no Plano, durante o qual as Ações Restritas não são transferidas ao
Participante, favorecem a retenção dos Participantes durante esse período.
(f)

número máximo de ações abrangidas

O número máximo de ações abrangidas pelo Plano é de 1,5% do Capital Social da Companhia, que
corresponde, nesta data, a 11.958.278 (onze milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentas e setenta
e oito) ações de um total de 797.218.554 (setecentos e noventa e sete milhões, duzentas e dezoito mil,
quinhentas e cinquenta e quatro) ações.
(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, tendo em vista que não serão outorgadas opções de ações em decorrência do Plano.
(h)

condições de aquisição de ações

A Contrapartida será condicionada ao investimento voluntário de recursos financeiros próprios por parte dos
Participantes na aquisição de Ações Próprias.
Os direitos dos Participantes em relação às Ações Restritas, especialmente à transferência da propriedade
das Ações Restritas, somente serão adquiridos se os Participantes: (i) permanecerem continuamente
vinculados como Integrantes da Companhia ou de sociedade controlada pela Companhia pelo período de
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3 (três) anos contados da data da celebração do Contrato de Outorga, e, cumulativamente, (ii) mantiverem,
sob sua propriedade ininterrupta, as Ações Próprias desde a data de sua aquisição até o fim do Período de
Carência.
(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O preço de referência das Ações Restritas que a Companhia outorgará será o valor de cotação de mercado
da Ação Restrita na localidade de cada Participante no segundo dia útil imediatamente anterior à respectiva
transferência das Ações Restritas, ou, caso não haja negociação das Ações Restritas na localidade do
Participante, será o valor de cotação das referidas Ações Restritas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no
segundo dia útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento, convertido para a moeda corrente
da localidade do Participante.
(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

O Período de Carência será de 03 (três) anos contados da data da celebração do Contrato de Outorga.
Durante o Período de Carência, o Participante deverá permanecer vinculado à Companhia ou às sociedades
por ela controladas mantendo a propriedade ininterrupta de suas Ações Próprias para que tenha direito à
transferência das Ações Restritas pela Companhia ou pelas sociedades por ela controladas nos termos e
condições estabelecidas neste Plano, no respectivo Programa e no Contrato de Outorga, observadas as regras
relativas às hipóteses de desligamento da Companhia, conforme previstas no Plano e respectivos Contratos
de Outorga.
(k)
forma de liquidação
Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Plano e no Contrato de Outorga aplicável, e desde que
observados os requisitos legais e regulatórios aplicáveis, a Companhia ou as sociedades por ela controladas
transferirão, por meio de operação privada, para o nome dos Participantes, dentro do prazo de até
60 (sessenta) dias, a quantidade de Ações Restritas a que os Participantes façam jus. Exceto no que se refere
aos tributos que serão abatidos, a Companhia ou as sociedades por ela controladas, conforme o caso, arcarão
com os eventuais custos incidentes para a realização da transferência das Ações Restritas para os
Participantes. Na hipótese de não ser possível entregar as referidas Ações Restritas aos Participantes, a
Companhia e/ou as sociedades por ela controladas poderão pagar aos Participantes, com recursos
imediatamente disponíveis, em moeda corrente da respectiva localidade de atuação do Participante, o
montante equivalente às Ações Restritas outorgadas considerando Preço de Referência das Ações Restritas,
líquido dos tributos eventualmente incidentes.
(I)

restrições à transferência das ações

Os direitos dos Participantes em relação às Ações Restritas, especialmente à transferência da propriedade
das Ações Restritas, somente serão adquiridos se os Participantes: (i) permanecerem continuamente
vinculados como Integrantes da Companhia ou de sociedade controlada pela Companhia pelo período de 03
(três) anos contados da data da celebração do Contrato de Outorga, e, cumulativamente, (ii) mantiverem,
sob sua propriedade ininterrupta, as Ações Próprias desde a data de sua aquisição até o fim do Período de
Carência.
(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do
plano
Na hipótese de: (i) Alteração de Controle da Companhia (conforme definido no Plano); (ii) realização de oferta
pública de fechamento de capital da Companhia; (iii) reorganização societária que resulte em redução
substancial do valor ou da liquidez das Ações Restritas em comparação com o preço e o volume médio
negociado nos 06 (seis) meses anteriores à data da reorganização societária, os Participantes farão jus ao
recebimento, em até 60 (sessenta) dias da ocorrência do evento estabelecido nesta cláusula: (a) das Ações
Restritas cujos direitos de aquisição já tenham sido adquiridos pelos Participantes, ainda que as Ações
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Restritas não tenham sido efetivamente transferidas pela Companhia ou por sociedade por ela controlada; e
(b) da totalidade das Ações Restritas cujos direitos de aquisição ainda não tenham sido adquiridos pelos
Participantes, de modo que tais direitos serão automaticamente antecipados.
O Plano também prevê que, nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia
como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou
classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao
Conselho de Administração da Companhia avaliar a necessidade de ajustes nos Programas e Plano, de modo
a evitar distorções e prejuízos à Companhia e as sociedades por ela controladas ou aos Participantes.
Ademais, qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de outorga de ações
restritas em qualquer das jurisdições onde este será implementado, poderá levar à revisão integral do Plano,
de forma a garantir o cumprimento das leis aplicáveis.
Por fim, o direito ao recebimento das Ações Restritas nos termos do Plano, respectivo Programa e Contrato
de Outorga aplicáveis extinguir-se-á automaticamente e sem qualquer direito a indenização, cessando todos
os seus efeitos de pleno direito caso a Companhia seja dissolvida, liquidada ou tenha sua falência decretada.
(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Na hipótese de Desligamento de um Participante (i) mediante demissão por justa causa ou destituição do
seu cargo por violar os deveres e responsabilidades de administrador, (ii) por solicitação do Participante
(incluindo demissão voluntária ou renúncia ao cargo de administrador), ou (iii) qualquer evento de
aposentadoria que não seja uma Aposentadoria Acordada (conforme definido no Plano), o Participante
perderá todo e qualquer direito relacionado às Ações Restritas sob o Plano, qualquer Programa e Contrato
de Outorga, o qual restará automaticamente extinto na data de Desligamento (conforme definido no Plano),
de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização
do Participante, exceto pelas Ações Restritas já obtidas até a data efetiva do Desligamento, ainda que não
tenham sido efetivamente transferidas pela Companhia ou por sociedade por ela controlada.
Na hipótese de Desligamento de um Participante por motivo de: (i) demissão pela Companhia ou pelas
sociedades por ela controladas sem justa causa; (ii) destituição do cargo de administrador sem que haja
violação aos seus deveres e responsabilidades; ou (iii) transferência do Participante para ocupar cargo em
sociedade do mesmo grupo da Companhia que não seja participante do Plano, o Participante fará jus ao
recebimento: (a) das Ações Restritas cujos direitos de aquisição já tenham sido adquiridos pelo Participante,
ainda que as Ações Restritas não tenham sido efetivamente transferidas pela Companhia ou por sociedade
por ela controlada; e (b) de uma quantidade pro rata das Ações Restritas cujos direitos de aquisição ainda
não tenham sido adquiridos pelo Participante, levando-se em conta para o referido cálculo pro rata a
quantidade de meses completos em que tal Participante trabalhou na Companhia ou em sociedade por ela
controlada em relação ao número de meses do Período de Carência, sendo que as Ações Restritas
remanescentes restarão automaticamente extintas na data de Desligamento, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização do Participante. A
entrega das Ações Restritas ao Participante será realizada na data originalmente prevista considerando o
cumprimento do Período de Carência, exceto se determinado de outra forma no Contrato de Outorga, sendo
certo que a Companhia poderá, excepcionalmente e a seu exclusivo critério, antecipar a entrega de tais Ações
Restritas a qualquer momento.
Na hipótese de Desligamento de um Participante por motivo de Aposentadoria Acordada, o Participante fará
jus ao recebimento: (a) das Ações Restritas cujos direitos de aquisição já tenham sido adquiridos pelo
Participante, ainda que as Ações Restritas não tenham sido efetivamente transferidas pela Companhia ou
por sociedade por ela controlada; e (b) da totalidade das Ações Restritas cujos direitos de aquisição não
tenham sido plenamente adquiridos pelo Participante na data de Desligamento. A entrega das Ações
Restritas ao Participante será realizada na data originalmente prevista considerando o cumprimento do
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Período de Carência, exceto se determinado de outra forma no Contrato de Outorga, sendo certo que a
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, antecipar a entrega de tais Ações Restritas a qualquer momento.
Na hipótese de Desligamento de um Participante por motivo de: (i) falecimento; ou (ii) invalidez permanente,
os herdeiros ou sucessores legais (para a hipótese descrita em (i)) ou o representante legal (para a hipótese
descrita em (ii)) farão jus ao recebimento, em até 60 (sessenta) dias da ocorrência de qualquer dos eventos
estabelecidos nesta cláusula: (a) das Ações Restritas cujos direitos de aquisição já tenham sido adquiridos
pelo Participante, ainda que as Ações Restritas não tenham sido efetivamente transferidas pela Companhia
ou sociedade por ela controlada; e (b) da totalidade das Ações Restritas cujos direitos de aquisição ainda não
tenham sido adquiridos pelo Participante, de modo que tais direitos serão automaticamente antecipados,
exceto se determinado de outra forma no Contrato de Outorga.
Ainda, o Conselho de Administração possui a prerrogativa de estabelecer regras diversas sempre que julgar
que os interesses sociais da Companhia serão melhor atendidos pelas medidas acima ou conforme necessário
para cumprir com outras leis aplicáveis ou arcar com tributos incidentes.
13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
A Companhia não possuía no último exercício social e não possui no exercício social corrente plano de
remuneração baseado em ações para os membros do Conselho de Administração. Com relação à Diretoria
Estatutária, esta possui um plano de remuneração baseado em ações, conforme Plano aprovado em AGE em
21/03/2018 e Programas aprovados pelo CA em reuniões realizadas em 28/03/2018, 13/03/2019 e
19/03/2020.

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de
exercício:
(a) Das ações em aberto no início
do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social
(c) Das opções exercidas durante o
exercício social
(d) Das opções expiradas durante o
exercício social
Diluição potencial no caso do
exercício de todas as opções
outorgadas

Conselho de Administração
11
0

Diretoria Estatutária
7
7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria
estatutária
Não aplicável, tendo em vista que não havia e não há, até a presente data, qualquer opção em aberto detida
pela Diretoria Estatutária da Companhia ao final do último exercício social. Com relação ao Conselho de
Administração, cumpre esclarecer que inexistia no último exercício social (e inexiste no exercício social
corrente) plano de remuneração baseado em ações para seus membros.
13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária
Não houve opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações para o Conselho
de Administração.
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Os Diretores Estatutários da Companhia não recebem Opções, pois não existem planos com esse modelo de
outorga. Para o Plano de Ações Restritas, houve a transferência de custódia de 11.252 ações preferenciais
classe A da Companhia para os Diretores Estatutários que foram delsigados da Companhia no exercício, visto
que fizeram jus ao recebimento pro-rata do período trabalhado.
Ações Restritas do exercício social encerrado em 31/12/2017
Não havia planos de Ações Restritas durante o exercício de 2017.
Ações Restritas do exercício social encerrado em 31/12/2018
A – Órgão
B - Nº de membros
C - Açoes Restritas Total do Programa (D+E+F)
C i - Quantidade
D - Açoes Restritas ainda não exercíveis
D i - Quantidade
D ii - Data em que se tornarão exercíveis
E - Açoes Restritas Transferidas
E i - Quantidade
F - Açoes Restritas Prescritas
F i - Quantidade
Ações Restritas do exercício social em 31/12/2019
A – Órgão
B - Nº de membros
C - Açoes Restritas Total do Programa (D+E+F)
C i - Quantidade
D - Açoes Restritas ainda não exercíveis
D i - Quantidade
D ii - Data em que se tornarão exercíveis
E - Açoes Restritas Transferidas
E i - Quantidade
F - Açoes Restritas Prescritas
F i - Quantidade

Diretores Estatutários
7
Total
Outorga 2018
Total
209.333
209.333
Outorga 2018
Total
209.333
209.333
Abril/2021
Abril/2021
Outorga 2018
Total
0
0
Outorga 2018
Total
0
0
7
Outorga 2018
209.333
Outorga 2018
180.032
Abril/2021
Outorga 2018
10.378
Outorga 2018
18.923

Diretores Estatutários
7
Total
Outorga 2019
Total
157.353
366.686
Outorga 2019
Total
141.673
321.705
Março/2022
Março/2022
Outorga 2019
Total
874
11.252
Outorga 2019
Total
14.806
33.729

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método
de precificação do valor das ações e das opções
Não aplicável.
13.9 – Informações sobre a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no
exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus
controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal:

Sociedade

Categoria

Conselho de
Administração

Em 31/12/2019
Diretoria
Executiva

Conselho Fiscal

Total

0

0

Emissor
Braskem S.A.

Ações
Ordinárias

0

0
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Ações
Preferenciais –
Classe A

0

83.518

0

83.518

Ações
Preferenciais –
Classe B

0

0

0

0

Ações
Ordinárias

0

0

0

0

Ações
Preferenciais

0

0

0

0

Controladores diretos e indiretos

Odbinv S.A.

Em 31/12/2018
Sociedade

Categoria

Conselho de Administração

Diretoria
Executiva

Conselho Fiscal

Total

Emissor
Ações Ordinárias
Braskem S.A.

0

0

1.000

1.000

Ações Preferenciais – Classe A

11.726

84.242

2.000

97.968

Ações Preferenciais – Classe B

0

0

0

0

Ações Ordinárias

0

0

0

0

Ações Preferenciais

0

0

0

0

Controladores diretos e indiretos
Odbinv S.A.

Em 31/12/2017

Sociedade

Diretoria
Executiva

Conselho Fiscal

Total

0

0

0

0

Ações
Preferenciais –
Classe A

11.726

510

0

12.236

Ações
Preferenciais –
Classe B

0

0

0

0

1.683.394.556

0

0

1.683.394.556

0

0

0

0

Categoria

Conselho de
Administração

Ações
Ordinárias

Emissor

Braskem S.A.

Controladores diretos e indiretos

Odbinv S.A.

Ações
Ordinárias
Ações
Preferenciais

(*) A tabela acima apresenta apenas controladores diretos e indiretos da Companhia nos quais os membros do Conselho de Administração e membros
do Conselho Fiscal ora indicados para eleição na Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
bem como nossos Diretores Estatutários em exercício, detém participação. Para visualizar o controle acionário direto e indireto da Companhia, favor
consultar os itens 15.1 e 15.2 do Formulário de Referência da Companhia disponível no Sistema IPE.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração
e aos diretores estatutários
Abaixo apresentamos as informações sobre o plano de previdência da Companhia em vigor no último
exercício social:
Conselho de Administração (Efetivos)

Diretoria Estatutária

Número total de membros

11

7

Número de membros remunerados*

0

7

Nome de plano

N/A

Odebrecht Previdência

Quantidade de administradores que reúnem as condições para
se aposentar

N/A

7

Condições para se aposentar antecipadamente

N/A

Não há possibilidade de
aposentadoria antecipada

Valor acumulado atualizado das contribuições acumuladas no
plano de previdência até o encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa à contribuições feitas
diretamente pelos administradores (em R$)

N/A

4.857.913,50.

Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores (em R$)

N/A

561.514,72

Possibilidade e condições para resgate antecipado

N/A

Não há possibilidade de resgate
antecipado

*Obs.: O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao número de diretores e
conselheiros vinculados ao plano de previdência da Companhia.
13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal
Diretoria Estatutária
31/12/2019
Nº de membros
Nº de membros
remunerados
Valor da maior
remuneração(R$)
Valor da menor
remuneração(R$)
Valor médio da
remuneração(R$)

31/12/2018

Conselho de Administração
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

Conselho Fiscal

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

7

7

6,25

11

11

11

5

5

5

7

7

6,25

11

11

11

5

5

4,5

21.124.337,61

14.738.146,47

13.115.784,05

2.804.920,00

2.724.000,00

1.164.000,00

220.320,00

202.560,00

162.724,80

4.733.203,84

2.133.502,21

4.624.112,26

823.600,00

792.000,00

223.330,51

220.320,00

202.560,00

162.724,80

6.866.151,23

5.761.424,74

6.273.421,15

1.240.021,82

1.105.162,44

685.492,78

220.320,00

202.560,00

161.223,63

Diretoria Estatutária

31/12/2019

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
Em 2019, o item menor remuneração foi apurado com a exclusão de 4 membros que exerceram o cargo por menos de 12
meses.
O valor da maior remuneração individual da Diretoria Estatutária contempla evento não recorrente referente a
reconhecimento de direito relativo a Programas decorrentes do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. O montante
com encargos já reconhecido totaliza R$ 9.388 mil.

31/12/2018

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
Em 2018, o item maior e menor remuneração foi apurado com a exclusão de 1 membro que exerceu o cargo por menos de 12
meses.

31/12/2017

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
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Em 2017, o item maior e menor remuneração foi apurado com a exclusão de 1 membro que exerceu o cargo por menos de 12
meses.
Conselho de Administração
31/12/2019

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
O item maior e menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.

31/12/2018

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
O item maior e menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.

31/12/2017

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
O item maior e menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.

31/12/2019

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
O item maior e menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.

31/12/2018

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
O item maior e menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.

31/12/2017

Os montantes informados no quadro acima consideram encargos sociais.
O item maior e menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.

Conselho Fiscal

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do
cargo ou de aposentadoria
A Companhia não conta com mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso
de destituição do cargo ou de aposentadoria, com exceção dos direitos relativos ao Programa de Incentivo
de Longo Prazo aplicáveis apenas aos diretores e demais integrantes que sejam elegíveis, conforme descrito
no item 13.4 do Formulário de Referência.
Os administradores da Companhia são cobertos pela apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de
Administradores (D&O), emitida pela Tokio Marine Seguradora, com cobertura válida até 18 de setembro de
2020. A apólice conta com abrangência em todo o território mundial, e o prêmio líquido da apólice vigente
foi de USD 2.124 mil.
Nos termos da apólice, os administradores serão indenizados por perdas e danos (inclusive custos de defesa)
resultantes de reclamações de terceiros contra os administradores fundamentadas em omissões ou atos
danosos praticados no exercício de suas funções (contanto que não seja caracterizado dolo ou culpa grave
equiparada ao dolo).
Em complemento ao Seguro de D&O descrito acima, a Companhia está autorizada a firmar compromisso de
indenidade com seus ex-administradores, nos termos da Política de Indenidade de Administradores e
Integrantes, aprovada pelo Conselho de Administração em 08/11/2017 e atualizada conforme determinadas
disposições do Parecer de Orientação nº 38 da CVM em 14/02/2019 (“Política de Indenidade”) que encontrase disponível nos sites da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). Para mais
informações vide item 12.11 do Formulário de Referência.
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que
sejam partes relacionadas aos controladores
Exercício social encerrado em
2019
2018

Conselho de
Administração
10,64%
8,60%

Conselho Fiscal
0,00%
0,00%

Diretoria Estatutária
0,00%
0,00%
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2017

6,07%

0,00%

0,00%

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida
por qualquer razão que não a função que ocupam
Nos últimos três exercícios sociais, não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como
remuneração de administradores e membros do conselho fiscal recebida por qualquer razão que não a
função que ocupam na Companhia.
13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
Não aplicável, nos últimos três exercícios sociais nenhuma remuneração de administradores ou membros do
conselho fiscal da Companhia foi reconhecida no resultado dos controladores, diretos ou indiretos, das
sociedades sob controle comum e das controladas da Companhia, seja a título de exercício de suas funções
de administradores, seja qualquer outro título.
13.16 - Outras informações relevantes
Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2019 - Valores Anuais
A tabela abaixo considera suplentes que são remunerados apenas por participarem em Comitês do CA.
(Valores já reportados na Remuneração prevista para o exercício Social encerrado em 31/12/2019).
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participação em comitês
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Bônus
Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações, incluindo opções
Observação
Total da remuneração

Conselho de Administração
4
4
N/A
N/A
443.000
88.600
Os valores relativos a encargos somam
88.600
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Total
4
4
N/A
N/A
443.000
88.600
Os valores relativos a encargos somam
88.600
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
531.600

N/A
N/A
N/A
N/A
531.600

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2018 - Valores Anuais
A tabela abaixo considera suplentes que são remunerados apenas por participarem em Comitês do CA.
(Valores já reportados na Remuneração prevista para o exercício Social encerrado em 31/12/2018)
Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de Administração
2
2

Total
2
2
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Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participação em comitês
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Bônus
Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações, incluindo opções
Observação
Total da remuneração

N/A
N/A
232.000,00
46.400,00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
232.000,00
46.400,00
Os valores relativos a INSS somam
46.400
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
278.400,00

N/A
N/A
N/A
N/A
278.400,00

Os valores relativos a INSS somam 46.400

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2017 - Valores Anuais
A tabela abaixo considera suplentes que são remunerados apenas por participarem em Comitês do CA.
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participação em comitês
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Bônus
Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações, incluindo opções
Observação
Total da remuneração

Conselho de Administração
2
2
N/A
N/A
100.000,00
20.000,00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Total
2
2
N/A
N/A
100.000,00
20.000,00
Os valores relativos a INSS somam
20.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
120.000,00

N/A
N/A
N/A
N/A
120.000,00

Os valores relativos a INSS somam 20.000
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