COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 30 DE JUNHO DE 2014

SUCESSO DA OPÇÃO DE PAGAMENTO EM
AÇÕES DOS DIVIDENDOS DE 2013
Subscrição correspondente a 74% do capital
A Albioma anuncia que a opção de pagamento em ações novas dos dividendos do
exercício de 2013 alcançou, como no último ano, um grande sucesso: os acionistas que
optaram pelo pagamento de 50% de seus dividendos em ações novas representaram
74% do capital.
A opção podia ser exercida entre 5 de junho de 2014 e 20 de junho de 2014, inclusive, e
permitia obter o pagamento de 50% dos dividendos do exercício de 2013 em ações
novas, emitidas por um preço unitário de 17,44 euros. A operação resultou na criação de
368.731 ações novas, representando 1,2% do novo capital social, e o equivalente a
6,4 milhões de euros de dividendos.
As ações novas serão admitidas à negociação no mercado regulamentado da NYSE
Euronext em Paris, em 2 de julho de 2014, junto com as ações existentes (ISIN:
FR0000060402 / Mnemo: ABIO) e, depois, entregues aos intermediários financeiros, que
se encarregarão de inscrevê-las na conta de seus clientes. O pagamento dos saldos de
dividendos resultantes do exercício da opção, bem como da parte dos dividendos fazendo
objeto de um pagamento em dinheiro, ocorrerá na mesma data.
“Observamos, com satisfação, que nossos acionistas subscreveram maciçamente a opção
de pagamento em ações novas, demonstrando assim sua confiança em nossa estratégia
e nossas perspectivas de crescimento. Isso nos permite dispor de liquidez suplementar
para financiar o desenvolvimento do Grupo.”, declarou Jacques Pétry, Presidente e
Diretor-Geral.

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
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