Braskem anuncia metas para mitigar a mudança climática e eliminar resíduos plásticos
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 10 de novembro de 2020 - A Braskem S.A., (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) com base em
sua estratégia de Desenvolvimento Sustentável ("DS") e em linha com os Objetivos de DS da ONU para 2030 e com o Acordo de Paris
sobre Mudanças Climáticas, vem anunciar aos seus acionistas e ao mercado o compromisso de ampliar os seus esforços para atingir
os seguintes objetivos relacionados ao combate à mudança climática e a eliminação de resíduos sólidos:
(A) Objetivos para o combate à mudança climática:
- Alcançar a neutralidade de carbono até 2050;
- Proporcionar uma redução de 15% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030.
(B) Objetivos para eliminar resíduos de plástico:
- Ampliar seu portfólio I'm GreenTM com o objetivo de incluir, até 2025, 300 mil toneladas de resinas termoplásticas e produtos
químicos com conteúdo reciclado; e, até 2030, 1 milhão de toneladas destes produtos;
- Até 2030, trabalhar para evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos sejam enviados para incineração, aterros, ou
depositados no meio ambiente.
Para alcançar a neutralidade de carbono, a estratégia da Companhia estará concentrada em três frentes de atuação:
(i) redução das emissões com foco na eficiência energética, bem como no aumento do uso de energia renovável nas operações atuais,
estabelecendo parcerias visando inovação e tecnologia;
(ii) compensação de emissões com potenciais investimentos na produção de químicos e polímeros de origem renovável; e
(iii) captura de emissões de carbono por meio da pesquisa e do desenvolvimento para uso de emissões de carbono como matériaprima.
Adicionalmente, na frente de Economia Circular, a Braskem seguirá avançando nos seus projetos de reciclagem mecânica e química.
Com isso, a Companhia reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o seu contínuo propósito de melhorar a
vida das pessoas criando soluções sustentáveis da química e do plástico.
Para maiores esclarecimentos, favor contatar o Departamento de Relações com Investidores da Braskem, através do telefone +55 11
3576-9531 ou do e-mail braskem-ri@braskem.com.br.
RESSALVA SOBRE DECLARAÇÕES FUTURAS
Este Comunicado ao Mercado pode conter declarações prospectivas. Essas declarações não se tratam de fatos históricos, sendo
baseadas na atual visão e estimativas da administração da Companhia quanto a futuras circunstâncias econômicas e outras, condições
do setor, desempenho e resultados financeiros, incluindo qualquer impacto em potencial ou projetado do evento geológico em Alagoas
e procedimentos legais relacionados e da COVID-19 nos negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. As
palavras "prevê", "acredita", "estima", "espera", "planeja" e outras expressões similares, quando referentes à Companhia, têm o objetivo
de identificar declarações prospectivas. Afirmações referentes a possíveis resultados de processos legais e administrativos,
implementação de estratégias de operações e financiamentos e planos de investimento, orientação de operações futuras, bem como
fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados operacionais da Companhia são exemplos de
declarações prospectivas. Tais afirmações refletem as visões atuais da administração da Companhia e estão sujeitas a diversos riscos
e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Não há garantia de que os eventos, tendências ou resultados
esperados vão de fato ocorrer. As declarações são embasadas em várias premissas e fatores, incluindo condições gerais econômicas
e de mercado, condições da indústria e fatores operacionais. Qualquer mudança em tais premissas ou fatores, incluindo o impacto
projetado do evento geológico em Alagoas e procedimentos legais relacionados e o impacto sem precedentes da pandemia da COVID19 nos negócios, funcionários, prestadores de serviço, acionistas, investidores e demais públicos de relacionamento da Companhia
pode fazer com que os resultados efetivos sejam significativamente diferentes das expectativas atuais. Consulte os relatórios
arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em particular os fatores discutidos nas seções para uma discussão completa
sobre os riscos e outros fatores que podem impactar quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento.

