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Diretor-R
Relator: Robberto Tadeuu Antunes Feernandes

Relatório
I - Do Objjeto
1.
Trata-se de
d consulta apresentadda pela Braaskem S.A. (“Braskem
m”, “Comp
panhia” ouu
“Requeren
nte”) requeerendo prévvia autorizaçção para, nos
n termos do art. 23 da Instruçãão CVM nºº
1
10/80 , neggociar de foorma privadda ações de sua
s emissão
o com instituuição financceira a ser definida.
d
II – Do Peedido
2.
O pedido,, protocoladdo em 06.002.2015, esstá fundameentado nos seguintes argumentos
a
s
(fls. 01 a 04):
0
a) A Braskem
m teria interresse em im
mplementar novo progrrama de recompra de ações paraa
p
permanênci
ia em tesoouraria e posterior
p
aliienação ouu cancelam
mento (“Pro
ograma dee
R
Recompra”
”), nos mesmos moldes de outros programas de recomppra por ela realizados
r
e
2
a
aprovados
p CVM em
pela
e 2011 e 2012
2
;

1

“Art. 23. Respeitado
R
o disposto no Art. 2º, a CVM
C
poderá, em casos esspeciais e pleenamente circcunstanciados,,
autorizar, preeviamente, opperações da coompanhia com
m as próprias ações que nãão se ajustareem às demais normas destaa
Instrução.”
2

Pedidos aprrovados em reeunião do Coleegiado desta CVM
C
nos diass 5 de abril dee 2011 e 31 dee julho de 2012
2, no âmbito
dos Processoos Administrattivos CVM nºº 2010/14060 e RJ2012/812
29.
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b) A recompraa de ações se daria, prreferencialm
mente, mediiante a celebbração de instrumento
i
o
f
financeiro
d swap (“In
de
nstrumentoo de Swap”” ou “Swap
p”) com umaa instituição
o financeiraa
a ser definnida. Nesse instrumentto estariam
m estabelecidas (i) as condições para que a
i
instituição
f
financeira
e
efetive
a coompra das ações
a
no mercado por ordem da Braskem;
B
e
( a obrigaação da Braskem em coomprá-las da
(ii)
d instituiçãoo financeiraa durante a vigência
v
doo
p
programa
d recompra (fls. 10 e 11);
de
c) A Braskem e a instituição financeeira dariam às ações addquiridas poor esta últim
ma o mesmoo
t
tratamento
mente pela Companhia,
C
,
que seria daado caso ass ações fossem compraadas diretam
a
assim
comoo foi feito nos
n program
mas de reco
ompra já reaalizados. A decisão dee celebrar o
I
Instrumento
o de Swap atenderia a razões de
d conveniiência e opportunidade de gestãoo
e
eficiente
daa Braskem, razão
r
pela qual
q o Instru
umento teráá as seguintees condicion
nantes:
i.

A Braskem dará
d
ordem
m de comp
pra das açõões à instiituição finaanceira em
m
quaantidade e valor
v
que não
n excedam
m a quantidade de açõees objeto do
o Programaa
de Recompra e o seu salldo de lucro
os ou reservvas. Findo o prazo do Swap, quee
coiincidirá com
m o términno do prazzo do Proggrama de R
Recompra, a Braskem
m
com
mprará o saaldo final das
d ações qu
ue a instituição financceira tenha adquirido
a
e
quee ainda não tenham siddo recompraadas diretam
mente pela B
Braskem. Caso
C
o valorr
desstas ações exceda
e
o saaldo de lucrros ou reserrvas, este exxcedente seerá alienadoo
pella instituiçãão financeirra, na form
ma prevista pelo art. 114 da Instru
ução CVM
M
3
nº110/80 ;

ii.

A quantidade
q
de ações detidas
d
pela Braskem diretamente
d
somada àqu
uelas que a
insstituição finaanceira tenhha adquirido
o não excedderá o limitee regulamen
ntar de 10%
%
dass ações em circulação;
c

iii.

A instituição financeira somente ad
dquirirá as ações na B
BMF&BOV
VESPA e a
preeços de merrcado. A poosterior com
mpra dessas ações pela Braskem se
s dará peloo
meesmo preço pago pela instituição financeira,, acrescido de emolum
mentos, nãoo
havvendo qualqquer vantaggem para a instituição financeira nno estabelecimento doo
preeço das açõees;

iv.

A instituição
i
t
farrá jus a umaa remuneraação de acorrdo com ass
financeira também
conndições de mercado
m
pelo tempo dee duração doo Swap;

3

“Art. 14. A companhia deverá
d
alienarr as ações quee excederem o saldo de lucrros e reservass disponíveis, no
n prazo de 3
(três) meses, a contar da aprovação doo balanço em
m que se apura
ar o excesso, findo o qual as ações exceedentes serãoo
canceladas.”
”.
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v.

A instituição financeiraa não adquirirá açõees que nãoo estejam totalmentee
inteegralizadas, que pertençam ao accionista conntrolador ou se estiver em cursoo
Ofe
ferta Públicaa de Aquisiçção de Açõees da Braskkem;

vi.

A instituição
i
f
financeira
n exerceráá o direito de
não
d voto relattivamente às ações quee
adqquirir nos teermos do Sw
wap e renun
nciará ao direito de reccebimento de
d eventuaiss
divvidendos distribuídos no
n período e ao valorr da eventuual redução de capital,,
casso a Braskem
m delibere por restituirr capital aoss seus acionnistas, na fo
orma do art..
4
1733 da Lei 6.4404/76 , durrante o mesm
mo períodoo.

d) A
Ademais, conforme
c
F
Fato
Relevante divulg
gado pela Braskem eem 11.02.1
15, o novoo
p
programa
d recompraa terá comoo objetivo a aquisição de
de
d ações prreferenciais classe “A””
p a perm
para
manência em
m tesouraria e posteriorr alienação ou
o cancelam
mento, sem redução doo
c
capital
sociial. Em obediência ao limite estab
belecido pello artigo 3º da Instruçãão CVM nºº
5
10/80 e connsiderando a quantidadde de ações em circulaçção e as açõões preferen
nciais classee
6
“ mantiddas em tesouuraria ou deetidas por em
“A”
mpresas conntroladas , ppoderão serr adquiridass
a 3.500.0000 ações preeferenciais classe “A”;
até
e) A Braskem também see compromeete a manterr o mercadoo informadoo a respeito de todos oss
t
termos
e coondições doo Instrumennto de Swaap. A divullgação se ddará por meio de fatoo
r
relevante
quue anunciarrá a aprovaação do plaano, além de
d esclareceer que a reccompra dass
a
ações
poderrá se dar dirretamente pela
p Braskem ou indireetamente, m
mediante o Instrumento
I
o
d Swap, seendo certo que
de
q as açõess adquiridass em razão de
d tal instruumento serãão alienadass
p
privadamen
nte pela Braskem, resppeitadas as condições previstas nna Instruçãão CVM nºº
10/80.
f) P
Por fim, coom vistas à ampla divulgação das informaçõões, a Brasskem diz qu
ue pretendee
i
incluir
nos ITRs e no Formulárioo de Referên
ncia nota exxplicativa sobre o Instrrumento dee
S
Swap.
Aindda assim, tannto a Comppanhia quan
nto a instituiição financeeira manterãão registross

4

“Art. 173. A assembleia--geral poderá deliberar a reedução do cap
pital social see houver perdaa, até o monta
ante dos
prejuízos acuumulados, ou se julgá-lo exxcessivo.”
5

“Art. 3º Ass companhias abertas não poderão
p
manter em tesourraria ações dee sua emissão em quantidade superior a
10% (dez porr cento) de caada classe de ações
a
em circculação no meercado, incluíddas neste perccentual as açõ
ões existentes,
mantidas em tesouraria poor sociedades controladas e coligadas.”
6

Na data do requerimentoo, estavam em circulação 4991.748.227 açõ
ões, sendo 225.334.029 açõões ordinárias, 265.820.3800
ações PNA e 593.818 açõões PNB. Sãoo mantidas em
m tesouraria ou
o detidas porr empresas coontroladas 1.1
154.758 açõess
preferenciaiss classe “A”.
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ssegregados e específicoos de todas as operações que realiizarem nos ttermos do Instrumento
I
o
d Swap.
de
3.
Deste moddo, a Braskkem requer, nos termoss do art. 23 da Instruçãão CVM nº 10/80, quee
lhe seja concedida auttorização paara adquirir privadamen
nte as açõess que integrrarem o Insttrumento dee
c
a
acima
indicaados, considerando quue (i) estariaam atendid
das todas ass
Swap, peloo preço e condições
condições do art. 2º da Instruçãão CVM nº10/80,
n
sen
ndo as açõees adquiridas originariiamente noo
mercado de forma riggorosamentee transparennte; (ii) a op
peração seráá realizada nno melhor interesse
i
daa
Braskem e de seus acionistas; e (iii) a operação
o
em
e nada diifere das ooperações previamente
p
e
aprovadas por esta CV
VM.
4.
Em 17.033.15, a SE
EP enviou ofício7 à Braskem
B
soolicitando m
manifestaçãão sobre a
observânciia dos períoodos de veddação constantes do arrt. 13 da Insstrução CVM nº 358/0
028, quandoo
das ordens de compra à instituiçãão financeiraa contratadaa no âmbitoo do Instrum
mento de Sw
wap.
5.
Em respossta ao ofíciio (fl. 38), a Braskem esclareceuu que “aindda que as ações
a
sejam
m
compradass por Instituuição Finannceira no âm
mbito do In
nstrumento de
d Swap, oss períodos de vedaçãoo
serão deviidamente obbservados pela
p
Compaanhia, confo
forme previssto em sua política, um
ma vez quee
esta é respponsável poor colocar as
a ordens dee compra”. Além dissoo, a Compaanhia se com
mpromete a
dar o mesm
mo tratameento às ações adquiriddas nos term
mos do Sw
wap que seriia dado casso as açõess
fossem reccompradas diretamentee por ela própria,
p
asssim como teria
t
sido ffeito nos do
ois últimoss
programas de recomprra.
III – Do Entendimen
E
nto da Supeerintendênccia de Rela
ações com Empresas
E
- SEP
6.
Inicialmennte, a SEP9 ressaltou trratar-se de uma
u
aquisiçção indiretaa de ações por
p meio dee
instituição financeira independennte e que, embora as ações sejam
m recompraadas pela Braskem
B
aoo

7

OFÍCIO/CV
VM/SEP/GEA
A-1/Nº 85/20115 (fls. 25).

8

“Art. 13. Antes da divulggação ao merrcado de ato ou
o fato relevante ocorrido nos
n negócios da companhia, é vedada a
negociação com
c
valores mobiliários
m
d sua emissãoo, ou a eles referenciados,
de
r
, pela própriaa companhia aberta, peloss
acionistas coontroladores, diretos ou inddiretos, diretoores, membross do conselhoo de administrração, do con
nselho fiscal e
de quaisquerr órgãos com funções técnicas ou consuultivas, criado
os por disposiição estatutárria, ou por qu
uem quer que,
em virtude de
d seu cargo, função
f
ou poosição na com
mpanhia abertta, sua controoladora, suas controladas ou coligadas,
tenha conheccimento da infformação relaativa ao ato ouu fato relevante.”.
9

Memorando nº 32/2015‐CVM/SEP/GEEA‐1 (fls. 43‐4
47).
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final do proocesso, a innstituição finnanceira, ennquanto detentora das ações
a
na viggência do Programa dee
Swap renuuncia aos dirreitos políticcos e patrim
moniais refeerentes às mesmas.
m
7.
Em sequênncia, a SEP
P analisou o cumprimen
nto do disposto no art.. 2º da Instrrução CVM
M
10
m que é ved
dada a aquissição, de moodo direto ou
o indireto,,
nº10/80 , que dispõe sobre as hiipóteses em
de ações dee emissão da
d companhia para perm
manência em
m tesourariaa, e concluiuu que:
a) De acordoo com o pedido formuulado pela Braskem,
B
a operação pproposta não resultariaa
em alteraçção de seu capital
c
social, razão peela qual é affastada a inncidência daa alínea “a””
do disposiitivo;
b) A operaçãão também foi consideerada fora da
d hipótesee prevista na alínea “b”, uma vezz
que o salddo de reservvas disponívveis, conform
me dados doo último baalanço sociaal (exercícioo
de 2014), é superior ao valor de R$ 60 milh
hões previsto para o prrograma. Ainda
A
assim,,
a Compannhia se com
mpromete a alienar ass ações quee excederem
m o saldo de
d lucros e
reservas disponíveis,
d
conforme previsão
p
do art. 14 da Innstrução CV
VM nº 10/80;
c) Sobre a observância
o
a do disposto na alíneea “c” do dispositivo,
d
a SEP aco
ompanha o
entendimeento externaado nos outrros pedidoss protocoladdos pela Braaskem para demonstrarr
que a prresença dee instituiçãão financeiira no meeio da opperação não alterariaa
artificialm
mente as conndições vigeentes no meercado; e
d) A respeitoo das alíneaas “d” e “e””, a SEP enttende que não
n há o quue se discutiir, uma vezz
que a Com
mpanhia asssume com
mpromisso de
d que não serão adquuiridas açõees que nãoo
estejam tootalmente integralizad
i
das ou que pertençam ao acionissta controlaador, ou see
estiver em
m curso alguuma oferta pública de aquisição de
d ações dee sua próprria emissão,,
durante a vigência
v
doo programa de
d recomprra.
8.
Sobre a obbservância do art. 3º da
d Instrução
o CVM nº110/80, a SE
EP também não suscitaa
qualquer oobjeção, um
ma vez quee a Compannhia assegu
ura que o volume
v
dass ações adq
quiridas naa

10

“Art. 2º A aquisição, de modo dirreto ou indireeto, de açõess de emissão da companhhia, para perm
manência em
m
tesouraria ouu cancelamento, é vedada quando:
q
a) importar diminuição
d
doo capital sociaal;
b) requerer a utilização de recursos superiores aoo saldo de lu
ucros ou reseervas disponívveis, constanttes do últimoo
balanço;
c) criar por ação
a
ou omissão, direta ouu indiretamente, condições artificiais de demanda, ofe
ferta ou preço das ações ouu
envolver práticas não eqüitativas;
d) tiver por objeto
o
ações não
n integralizaadas ou pertenncentes ao acionista controolador;
e) estiver em curso oferta pública
p
de aqquisição de suaas ações.”
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constância do program
ma será inferior ao liimite de 10
0% das açõões preferennciais de cllasse A em
m
circulação..
9.
A SEP resssalta que o objetivo daa regulação
o desta CVM
M, no que taange à interrferência daa
n mercado
o, visa a prroteger o m
mercado seccundário dee
companhiaa na negociiação de suuas ações no
capitais. Assim,
A
apesaar de o art. 12
1 da Instruução CVM nº10/80
n
estaabelecer quue o preço de
d recompraa
de ações não
n poderá exceder o valor de mercado
m
e a Companhiia efetivam
mente pagar,, ao fim daa
operação, um
u valor diistinto, por se
s tratar de uma operaçção que tam
mbém envolvve contrato de Swap, a
SEP não iddentificou, em
e princípioo, possível prejuízo
p
ao mercado seecundário.
10.
Entretantoo, a SEP reessalta que, consideraando a situaação acimaa descrita, no
n caso dee
valorizaçãoo das açõees, a operaçção será vaantajosa paara a Comppanhia, enqquanto se houver
h
umaa
desvalorizaação bruscaa, ela arcará com um custo muito maior naa aquisição das ações mediante o
Instrumentto de Swap do que arcaaria caso elaa mesma com
mprasse as ações no m
mercado.
Alerta ainnda a SEP que
11.
q a operação somentte poderá seer efetuada mediante a aprovaçãoo
do Conselhho de Admiinistração daa Braskem, em observâância ao dissposto nos aarts. 1º, 8º, 10
1 e 1111 daa
Instrução CVM
C
nº10/80. Da meesma formaa, a Compaanhia tambbém deve aatentar paraa os limitess
relativos à regra de peercentual mínimo
m
de ações
a
em cirrculação preevista no reegulamento do Nível 1
de Governnança Corpoorativa da Bovespa,
B
seegmento dee mercado em
e que os papeis de emissão daa
companhiaa são negociiados.
12.
Por fim, a SEP esclarrece que annalisou apen
nas os aspecctos relativoos à aquisiçãão de açõess
de forma privada,
p
connforme dispoosto no art. 23 da Instrrução CVM nº 10/80, eexcluindo do
o escopo dee

11

“Art. 1º Poderão
P
adquuirir ações dee sua emissãoo, para efeito de cancelam
mento ou perm
manência em tesouraria, e
posteriormennte aliená-las,, as companhias abertas cuujo estatuto social
s
atribuirr ao conselho de administrração poderess
para autorizaar tal procediimento.
(...)
Art. 8º A delliberação do conselho de administração
a
o que autoriza
ar a aquisição ou alienaçãão de ações da
d companhiaa
deverá especcificar, conforrme o caso: (...)
Art. 10. A atta de deliberaação do conseelho de adminnistração, de que trata o art.
a 7º, será publicada, de imediato, noss
jornais ondee a companhiaa efetuar as publicações
p
o
ordenadas
pela Lei nº 6.4004, de 15 de dezembro dee 1976 e pelaa
Instrução CV
VM nº 02.
(...)
Art. 11. A deliberação
d
d conselho de
do
d administração que auto
orizar a aquissição de açõees, para canccelamento ouu
permanênciaa em tesouraaria, ou a reespectiva alieenação será comunicada,
c
de imediato,, à Comissão
o de Valoress
Mobiliários (CVM) e à boolsa de valorees onde forem
m negociados os títulos da companhia, aacompanhada
a da cópia daa
respectiva atta.”
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análise os aspectos
a
coontábeis relaativos à apreesentação de
d nota explicativa refleetindo operaações comoo
o Swap a ser
s contrataddo.
13.
Assim, a SEP conclui que, com
c
base nas considderações effetuadas e diante doss
M relativos à negociaçção de açõ
ões de sua própria em
missão, em especial a
precedentees da CVM
autorizaçãoo concedidaa por esta CVM
C
para o Program
ma de Recom
mpra de Açções da Braaskem S.A..
aprovado nos
n termos do Processo CVM nº RJ2012/812
29, não existe óbice aoo pedido dee adoção dee
procedimennto diferencciado para a negociaçãão privada de
d ações de sua própriaa emissão, por
p meio dee
instituição financeira independen
i
nte, nos term
mos do dispo
osto no art. 23 da Instruução CVM nº 10/80.
14.
Entretantoo, a área téccnica advertte que deveem ser obserrvados os ddestaques qu
uanto (i) aoo
possível cuusto da opeeração para a Compannhia em caso de desvallorização brrusca das ações;
a
(ii) à
necessidadde de aprovaação da opeeração pelo Conselho de
d Adminisstração; e (iiii) ao atend
dimento doss
limites relaativos à reggra de perceentual mínim
mo de açõees em circullação previssta no regu
ulamento doo
Nível 1 da Bovespa.
É o relatório.

Voto
giado destaa
1.
O pedidoo aqui anallisado asseemelha-se a outros appreciados ppelo Coleg
autarquia, em que coompanhias abertas pleeitearam, co
om base no
n art. 23 dda Instrução CVM nºº
12
p negociaar de forma privada açõ
ões de sua emissão.
e
10/80 , auutorização para
2.
No presennte caso, a Companhia
C
a pretende implementarr novo proggrama de reecompra dee
ações para permanênccia em tesouuraria e postterior alienaação ou canncelamento, mediante a celebraçãoo
de Instrum
mento de Sw
wap com um
ma instituição financeiira a ser deffinida. Desssa forma, a instituiçãoo
financeira efetivaria a compra daas ações noo mercado por
p ordem da Braskem
m que, posteriormente,,
compraria estas açõess por meio de negociaação privadaa com a insstituição. A decisão dee celebrar o
Instrumentto de Swapp atenderia a razões de
d conveniêência e opoortunidade dde gestão eficiente
e
daa
Braskem.

12

“Art. 23. Respeitado o disposto no Art. 2º, a CVM
C
poderá, em casos esppeciais e plennamente circu
unstanciados,
autorizar, prreviamente, opperações da companhia
c
com
m as própriass ações que nãão se ajustareem às demais normas destaa
Instrução.”
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3.
Este novoo programa de recomppra não apreesenta diferrenças significativas com relaçãoo
aos outros programass formuladoos pela Brasskem e aprovados pelaa CVM no âmbito doss processoss
administrativos CVM
M nº RJ20100/14060 e RJ2012/812
R
29, que apreesentavam a mesma esstratégia dee
contrato deerivativo dee swap para a recompraa das ações.
4.
A exemplo dos citaddos precedenntes, o novo programaa atende ao disposto no art. 2º daa
Instrução CVM
C
n.º 100/80, conforrme ressaltoou a SEP em
m sua análisee.
5.
Além dissso, eventual preocupaçãão com posssível manippulação de m
mercado é minimizada
m
a
n caso conncreto, a Companhia see compromeeteu a zelar pela ampla divulgaçãoo
com transpparência e, no
de informaações, com a publicaçãão de fato reelevante e a inclusão de
d nota explicativa noss ITRs e noo
Formulárioo de Referênncia sobre o Instrumennto de Swap
p. Também está garanttido o tratam
mento justoo
dos acionisstas pelo faato de que a instituiçãoo financeira adquirirá as
a ações em mercado e a Braskem
m
13
pagará porr essas açõess o mesmo valor
v
pago pela
p instituiição financeeira, acresciido de emollumentos .
6.
Deste moodo, não vislumbro óbice
ó
ao deeferimento do pedidoo em tela, desde quee
observadoss os pontos destacados pela SEP no
n que se reefere: (i) ao possível cuusto da operração para a
Companhiaa em caso de desvalorização brrusca das ações;
a
(ii) à necessiddade de aprrovação daa
operação pelo
p
Consellho de Adm
ministração; e (iii) ao atendimento
a
o dos limitees relativos à regra dee
percentual mínimo de ações em circulação
c
p
prevista
no regulamento
r
o do Nível 1 da Bovesp
pa.
7.
Diante do exposto, e consideranndo a aprov
vação de outtros program
mas da Braaskem S.A.,,
n
privada de ações de suua própria eemissão, noss termos doo
voto por auutorizá-la a realizar a negociação
art. 23 da Instrução
I
CV
VM nº 10/880.
É o meu vooto.
Rio de Janeiro, 21 de julho 20015.

O
Original
assinado por
ROBERTO TADEU ANTTUNES FERN
NANDES
DIRETOR-R
RELATOR
13

Nesse senttido, vide o vo
oto proferido pela Diretoraa Relatora Luciana Dias no âmbito
â
do pro
ocesso administrativo CVM
M
nº RJ2010/14
4060.
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