
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 4 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

 

EMISSÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO 
PLANO 2012 DE ATRIBUIÇÃO 
GRATUITA DE AÇÕES 
 

 

A Albioma anuncia a emissão e a admissão à negociação na Euronext Paris de 333 ações 

no âmbito do plano de atribuição gratuita de ações, autorizado pela Assembleia Geral 

Mista de acionistas, de 14 de março de 2012. 

Essa emissão aumenta para 198.302 o número de ações doravante emitidas a título de 

cumprimento das condições de desempenho da cotação da bolsa fixada para o primeiro 

terço do plano (média móvel de 6 meses de 18,50 euros em 26 de julho de 2014). A 

aquisição definitiva das 66.930 ações ainda suscetíveis de serem emitidas a título dessa 

primeira série do plano ocorrerá da presente data até 13 de janeiro de 2016. 

 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 
exercício de 2014, em 4 de março de 2015 antes do início do 

pregão. 
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ANEXO 

INFORMAÇÕES REQUERIDAS EM APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 212-4 (4°) E 

212-5 (5°) DO REGULAMENTO GERAL DA AUTORIDADE DOS MERCADOS 
FINANCEIROS FRANCESA 

A seguinte informação é disponibilizada ao público em aplicação dos artigos 212-4 (4°) e 

212-5 (5°) do Regulamento Geral da Autoridade dos Mercados Financeiros francesa, bem 

como do anexo IV.º de sua Instrução n.º 2005-11 de 13 de dezembro de 2005, 

referindo-se à informação a ser divulgada obrigatoriamente em caso de oferta pública, ou 

de admissão à negociação, de títulos financeiros em um mercado regulamentado. 

Data da Assembleia Geral tendo 

autorizado a atribuição gratuita de 

ações 

14 de março de 2012 

Quantidade máxima de ações 

autorizada para emissão pela 

Assembleia Geral 

810.000 

Quantidade máxima de ações podendo 

ser emitidas na data do comunicado 

584.381 

Quantidade de ações a serem emitidas 

na data do comunicado 

333 

Data de admissão à negociação no 

mercado regulamentado da NYSE 

Euronext de Paris 

5 de dezembro de 2014 

Motivos da emissão Aquisição definitiva de ações no âmbito do plano de 

atribuição gratuita de ações, determinado pelo 

Conselho de Administração em sua reunião de 26 de 

julho de 2012. 

Espécie e classe das ações emitidas Ações ordinárias, incorporadas imediatamente na 

carteira das ações existentes. 

Restrições aplicáveis às ações emitidas Ações indisponíveis por um período de dois anos, a 

partir de 28 de novembro de 2014, exceto em caso 

de fatalidade ou de invalidez grave durante o período 

de indisponibilidade, sendo que, passado o período de 

indisponibilidade de dois anos, o Presidente e Diretor-

Geral deve guardar registradas em nominativo puro 

no mínimo 25% de suas ações definitivamente 

adquiridas, e isso até terminar suas funções de 

Presidente ou de Diretor-Geral da Empresa. 

Preço ou modalidades de fixação do 

preço de subscrição 

n/a (atribuição gratuita) 

Montante total proposto n/a (atribuição gratuita) 

Período de subscrição n/a (atribuição gratuita) 
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_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial na produção, em parceria com as 

agroindustriais, de bioenergia com alta eficácia a partir de biomassa sem conflito de uso. Há mais de 20 anos 

que a Albioma opera centrais térmicas de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, 

substituído por carvão fora da campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de 

referência da indústria açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A 

Albioma desenvolve doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a 

partir do bagaço quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera 

um parque fotovoltaico eficiente e unidades de metanização agrícola. Presente na França metropolitana, nos 

Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício, o Grupo está implantado desde 2014 no Brasil, o 

principal produtor de cana-de-açúcar do mundo. 

Para mais informações, consulte www.albioma.com 
_____ _____ 

CONTATOS DE INVESTIDORES CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

_____ 

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