COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 27 DE MAIO DE 2014

ASSEMBLEIA GERAL DOS
ACIONISTAS DE 27 DE MAIO DE
2014
Aprovação de todas as deliberações
Dividendos de 0,60 euro por ação, com opção de pagamento
parcial em novas ações

Jacques Pétry, Presidente e Diretor-Geral da Albioma, declarou durante o evento: “Os
ótimos resultados do ano de 2013 e a solidez de nosso modelo de negócios nos permitem
continuar uma política de distribuição regular de dividendos e promover um crescimento
dinâmico de nosso portfólio de atividades.
Estamos muito satisfeitos pelo primeiro mês de operação de nossa central Rio Pardo
Termoelétrica, primeira implantação do Grupo no Brasil, prioridade da Albioma em seu
desenvolvimento internacional.”

Aprovação de todas as deliberações propostas
A Assembleia-Geral de acionistas, presidida pelo Senhor Jacques Pétry, Presidente e
Diretor-Geral da Albioma, reuniu-se na terça-feira, 27 de maio de 2014, contando com
256 acionistas, presentes, representados ou votando por correspondência, constituindo
mais de 69% do capital. A Assembleia aprovou o conjunto das deliberações que lhe
foram submetidas. O resultado detalhado dos votos e as informações relativas ao
quórum serão rapidamente colocados online no site da Sociedade na Internet,
www.albioma.com.
Os acionistas da Albioma aprovaram, em especial, as demonstrações financeiras e sociais
consolidadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como a
renovação do mandato de Membro do Conselho de Administração do Senhor Michel
Bleitrach.

Aprovação dos dividendos de 2013
Os dividendos propostos para o exercício de 2013, de 0,60 euros por ação, foram
aprovados. Os acionistas poderão escolher entre o pagamento integral em dinheiro ou
um pagamento de 50% dos dividendos em novas ações e os restantes 50% em dinheiro.
A opção pelo pagamento dos dividendos em novas ações da sociedade deverá ser
exercida entre 5 e 20 de junho de 2014 inclusive. O pagamento em dinheiro e a eventual
entrega de novas ações ocorrerão em 2 de julho de 2014.

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do
primeiro semestre do exercício de 2014, em 22 de julho de 2014,
após encerramento do pregão.
MANTENHA-SE INFORMADO!
Cadastre-se em nosso site na Internet (itens Investidores ou Acionistas) para receber
avisos por email das últimas novidades disponibilizadas online.

_____

SOBRE A ALBIOMA
Dotada de uma expertise única desenvolvida a partir do bagaço (coproduto da cana-de-açúcar), a Albioma
produz bioeletricidade, por cogeração, a partir de todas as formas de biomassa. O Grupo é também um
precursor da metanização agrícola na França. Sua ambição é ser reconhecida como um parceiro de referência
das agroindustriais na produção de bioenergia com alta eficácia a partir de biomassa sem conflito de uso. Além
disso, a Albioma desenvolve e opera projetos de energia solar de forte rentabilidade.
Para mais informações, consulte www.albioma.com
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