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AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
A Braskem S.A. (“Braskem”) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovada a distribuição de
dividendos antecipados do exercício de 2017, no montante total de R$ 1.000.000.000,00 (um
bilhão de reais), em observância ao estabelecido no §4º do art. 44 do Estatuto Social da
Companhia, sendo o valor bruto de R$ 1,25671792825172 (um real, vinte e cinco centavos e
fração) por ação ordinária ou preferencial classe “A”, R$ 0,60625562099759 (sessenta centavos
e fração) por ação preferencial classe “B”.
O pagamento dos dividendos no Brasil será realizado no dia 12 de dezembro e será feito pela
instituição depositária das ações, Itaú Corretora de Valores S.A., sem retenção do imposto de
renda na fonte, nos termos da legislação vigente, e sem remuneração ou atualização monetária.
A partir do dia 4 de dezembro de 2017, as ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Braskem, no Brasil, serão negociadas “ex-dividendos”.
Os Acionistas, cujo cadastro não contenha o nº de CPF/CNPJ ou a indicação de banco, agência
e conta corrente, deverão providenciar sua regularização em uma das agências especializadas
do Banco Itaú.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Investfone – Central de atendimento a acionistas
- pelos telefones (11) 3003-9285 capitais e regiões metropolitanas e 0800 720 9285 demais
localidades, ou nas agências do banco que dispõem de atendimento aos acionistas.
Para os titulares de American Depositary Receipts (ADRs), o pagamento será realizado pelo
Bank of New York Mellon, banco depositário dos ADRs da Braskem. As informações
relacionadas à Data de Registro dos EUA, Data de Pagamento ou outras informações adicionais
estarão disponíveis em www.adrbnymellon.com
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