
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 3 DE JUNHO DE 2014 

 

 

EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES 

EURO PP NO VALOR DE 80 

MILHÕES DE EUROS 
Prazo de vencimento de 6,5 anos e cupom de 3,85% 

 

A Albioma anuncia a colocação privada de uma emissão de obrigações “Euro PP” por um 

valor total de 80 milhões de euros com vencimento em dezembro de 2020, junto a um 

cupom anual de 3,85%. 

Essa operação permite refinanciar em excelentes condições a atual dívida corporativa de 

longo prazo com vencimento previsto em fevereiro de 2015, estender significativamente 

seu prazo de vencimento e diversificar as fontes de financiamento do Grupo a serviço da 

estratégia de crescimento ambiciosa dos próximos anos. 

As obrigações serão emitidas em benefício de investidores institucionais europeus. O 

pagamento-entrega está previsto para 6 de junho de 2014, e as obrigações serão objeto 

de um pedido de admissão à negociação no mercado regulamentado da NYSE Euronext 

em Paris. 

O prospecto, visado pela Autoridade dos Mercados francesa em 3 de junho de 2014 com 

o número 14-267, está disponível em inglês nos sites Internet da Albioma 

(www.albioma.com) e da Autoridade dos Mercados Financeiros (www.amf-france.org). 

Simultaneamente, a Albioma renovou suas linhas de financiamento bancário de curto 

prazo sob a forma de um crédito renovável confirmado de 40 milhões de euros. 

Os agentes colocadores são CM-CIC Securities, Natixis e Banque Palatine. O grupo 

Albioma foi assessorado pela Rothschild. 
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Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 

primeiro semestre do exercício de 2014, em 22 de julho de 2014, 
após encerramento do pregão 

_____ 

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 
_____ _____ 

CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS CONTATOS DE INVESTIDORES 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

CONSTANCE GUILLOT-CHÊNE 

cguillot-chene@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 34 

 

_____ 

AS AÇÕES DA ALBIOMA SÃO COTADAS NA NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENTO B) E ELEGÍVEIS AO SRD E PEA-PME 

ISIN FR0000060402 - MNEMO ABIO 
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