
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 13 DE ABRIL DE 2016 

 

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E DOS COMITÊS 
ESPECIALIZADOS 

Resignação de Daniel Valot do cargo de Administrador por motivos 

de saúde 

Cooptação de Valérie Landon para o cargo de Administradora 

 

 

Daniel Valot, Administrador independente e Presidente do Comitê de Auditoria, Contas e 

Riscos, solicitou ao Conselho de Administração seu desligamento do cargo de 

Administrador por motivos de saúde. 

Jacques Pétry, Presidente-Diretor Geral, declara: “Eu tenho que, tanto em meu nome 

quanto em nome do Conselho de Administração, agradecer calorosamente a Daniel Valot 

por sua notável contribuição para os trabalhos do Conselho, que foram marcados por sua 

inteligência e seu senso crítico.” 

O Conselho de Administração, consequentemente, decidiu confiar a Michel Bleitrach, 

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Administrador de Referência, a 

presidência do Comitê de Auditoria, Contas e Riscos. 

Por outro lado, o Conselho de Administração decidiu cooptar Valérie Landon para o cargo 

de Administradora Independente. A Assembleia Geral de 24 de maio de 2016 será 

convidada a ratificar esta cooptação. 

Com 53 anos, graduada pela École Centrale de Paris, Valérie Landon é, desde 2015, 

Vice-Chairman Investment Banking & Capital Markets do Credit Suisse na Europa. Ela 

entrou no Credit Suisse em 1990 como Operadora na área de Investimentos. Depois de 

exercer suas funções, sobretudo em Paris e Tóquio, ela se torna, no ano 2000, Managing 

Director e depois, em 2003, Co-Head e a seguir Head of Investment Banking França, 

Bélgica e Luxemburgo. Valérie Landon tem grande experiência em bancos de 

investimento e um excelente conhecimento do mundo da energia e da indústria, no qual 

ela já aconselhou clientes de primeira linha no âmbito de diversas operações estratégicas 

e financeiras. 

Jean-Carlos Angulo assume daqui para a frente a presidência do Comitê de 

Compromissos. Michèle Remillieux e Marie-Claire Daveu continuam a dirigir, 

respectivamente, a presidência do Comitê das Nomeações e Remunerações e do Comitê 

de Responsabilidade Social da Empresa. 

 

 

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 
exercício de 2016, em 27 de abril de 2016, antes do início do 

pregão. 
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_____ 

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 
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