
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 26 DE ABRIL DE 2017 

 

 

FORTALECIMENTO DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DA ALBIOMA 
 

 

O Conselho Administrativo da Albioma, em reunião ocorrida em 25 de abril de 2017, 

decidiu, sob recomendação do Comitê das Nomeações e Remunerações, submeter a 

designação de dois novos Administradores à aprovação da Assembleia Geral de 31 de maio 

de 2017. 

O Conselho Administrativo deseja, por um lado, propor a atribuição de um cargo de 

Administrador à Bpifrance Investissement. Em 27 de março de 2017, a Bpifrance 

Investissement superou seus limites de 5% do capital e dos direitos de voto e, desde 

então, está entre os cinco principais acionistas do Grupo, cujo capital se reestrutura após 

a saída do fundo Apax France VI em junho de 2015. A Bpifrance Investissement será 

representada por Émilie Brunet, 34 anos, Diretora de Investimento na divisão Mid & Large 

Caps da Bpifrance. 

O Conselho Administrativo deseja, por outro lado, propor à Assembleia Geral a designação 

de Frédéric Moyne para as funções de Administrador. Com 41 anos, Frédéric Moyne é 

Diretor Geral da Albioma desde 1.° de junho de 2016, data em que ele passou a exercer 

as funções outrora atribuídas a Jacques Pétry por conta da separação das funções de 

Presidente do Conselho Administrativo e de Diretor Geral. 

Jacques Pétry, Presidente do Conselho Administrativo, declara: 

“É com grande prazer que passamos a contar, daqui para a frente, com a Bpifrance entre 

nossos acionistas institucionais significativos. A Bpifrance acompanhará a implementação 

de nossa estratégia de ser agente fundamental da transição energética nos departamentos 

ultramarinos franceses e de desenvolvimento internacional de nossas atividades, 

particularmente no Brasil. 

Nossos sete administradores, aos quais se unem Bpifrance e Frédéric, formarão um 

Conselho Administrativo composto em sua maioria por Administradores Independentes e 

que agregam competências variadas e complementares a serviço de uma governança de 

qualidade.” 
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Próximo encontro marcado: Assembleia Geral anual em 31 de 

maio de 2017 às 15h00 

_____ 

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. 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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