JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DA BRASKEM
CNPJ/MF: 42.150.391/0001-70
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2018
Deliberações:
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Deliberar sobre a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência
da conversão de ações exercida por acionistas minoritários detentores de ações preferenciais
classe “B”
2. Deliberar sobre a inserção dos parágrafos 1º, 2º e 3º no artigo 18 do Estatuto Social da
Companhia, para prever um percentual mínimo de 20% de membros independentes do
Conselho de Administração.
3. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para a inserção de um capítulo de
Conformidade, prevendo a criação de Comitê de Conformidade estatutário e a formalização da
existência de uma área de conformidade na Companhia.
Em Assembleia Geral Ordinária:
1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e respectivas Contas dos
Administradores e Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017;
2. Deliberar sobre a aprovação do Orçamento de Capital;
3. Examinar, discutir e votar a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
4. Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia, bem
como seus Presidente e Vice-Presidente, nos termos do artigo 19 do seu Estatuto Social;
5. Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
6. Deliberar sobre: (i) a remuneração anual e global dos administradores e dos membros do
Conselho Fiscal referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2018; e (ii)
a rerratificação do valor da remuneração aprovada para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.

Justificativa:
O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, realizada no dia 30 de abril de 2018, votando favoravelmente nos itens
referentes à Assembleia Geral Extraordinária e votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3, para
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eleição em separado por acionistas minoritário e preferenciais nos itens 4 e 5, e abstendo-se
nos demais itens com relação à Assembleia Geral Ordinária
Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender
a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses dos
“Fundos”.
São Paulo, 30 de abril de 2018.
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