
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 2 DE MARÇO DE 2016 

 

 

EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA 
Separação das funções de Presidente do Conselho Administrativo e 
de Diretor Geral 

Nomeação de Jacques Petry, Presidente do Conselho 
Administrativo, e de Frédéric Moyne, Diretor Geral 

 

Mediante proposição de Jacques Pétry, Presidente e Diretor Geral, o Conselho 

Administrativo, reunido no 1.º de março de 2016, decidiu dissociar as funções de 

Presidente do Conselho Administrativo e de Diretor Geral. 

A partir de 1.º de junho de 2016 e por um mandato de quatro anos, Jacques Pétry 

exercerá a função de Presidente do Conselho Administrativo. Frédéric Moyne, até então 

Diretor Geral Adjunto, exercerá a função de Diretor Geral. 

Frédéric Moyne, 40 anos, é graduado pela École des Hautes Études Commerciales (HEC). 

Em 2001, ele entrou na Séchilienne-Sidec, que hoje é a Albioma. Ele exerceu 

notadamente as funções de Responsável de Financiamentos e Compras e de Diretor de 

Financiamentos e de Relações com os Investidores. Em 2012, ele foi promovido a Diretor 

Geral Adjunto encarregado da Estratégia do grupo e das atividades de Energias 

Renováveis. Desde julho de 2013, é responsável pelas atividades do Grupo no Brasil. 

Jacques Pétry se assegurará da implantação da estratégia definida pelo Conselho 

Administrativo. Ele representará a empresa diante de seus grandes parceiros, acionistas 

e autoridades competentes. Também acompanhará o Diretor Geral em suas novas 

funções para garantir uma transição harmoniosa.  

Frédéric Moyne, na qualidade de Diretor Geral, aplicará a estratégia aprovada pelo 

Conselho Administrativo através de suas ações diárias, possuindo amplos poderes para 

agir em todas as circunstâncias em nome da Sociedade e representá-la junto a terceiros. 

Para completar a nova organização, o Conselho Administrativo decidiu criar, entre os 

seus membros, uma função de Administrador de Referência. O Administrador de 

Referência será encarregado de coordenar os trabalhos dos Administradores 

independentes e de representá-los. Esta nova função foi confiada a Michel Bleitrach, 

Administrador independente e Vice-Presidente do Conselho Administrativo. 

Jacques Pétry, Presidente e Diretor Geral, declara: “Frédéric Moyne é um homem de 

grande talento. Seu conhecimento do know-how e dos desafios do Grupo representa uma 

vantagem importante para o desenvolvimento da Albioma. Ele iniciou com sucesso o 

desenvolvimento do Grupo no Brasil em condições de mercado difíceis. Eu tenho 

confiança em sua capacidade de sucesso em suas novas funções, e para 

implementarmos, juntos, a estratégia de crescimento rentável do Grupo.” 

Informações detalhadas sobre os componentes da remuneração atribuída pelo Conselho 

Administrativo ao Presidente do Conselho Administrativo e ao Diretor Geral são 

disponibilizadas no site internet da empresa, www.albioma.fr. 

http://www.albioma.fr/
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Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 

exercício de 2016, em 27 de abril de 2016, antes do início do 
pregão. 

_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir 

de biomassa, em parceria com as agroindustriais. 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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