BRASKEM

COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 21 de julho de 2021 - A BRASKEM S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK;
LATIBEX: XBRK) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado que divulgará o seu Relatório de
Produção e Vendas do 2T21, no dia 22 de julho, e o Release de Resultados com o desempenho financeiro
do 2T21 no dia 04 de agosto, ambos após o fechamento dos mercados.
No dia 05 de agosto de 2021 será realizado webcast para apresentar os resultados da companhia
referentes ao segundo trimestre de 2021.
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 relacionado à Braskem Idesa 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
relacionado à Braskem Idesa 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.

