
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 7 DE JULHO DE 2017 

 

 

DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 
2016 
Resultados da opção de pagamento em ações novas 

 

 

A Albioma anuncia que a opção de pagamento em ações novas dos dividendos do exercício 

de 2016 se traduziu pela subscrição de 404.117 novas ações (reinvestimento superior a 

75%).  

A opção, que podia ser exercida entre 8 e 28 de junho de 2017, permitia obter o pagamento 

de 50% dos dividendos do exercício de 2016 (fixado em 0,57 euro) em ações novas, 

emitidas por um preço unitário de 16.01 euros. 

As novas ações passarão a ser negociadas em 10 de julho de 2017 na Euronext Paris junto 

com as ações existentes (ISIN FR0000060402), e então entregues aos intermediários 

financeiros, que se encarregarão de inscrevê-las em conta de seus clientes acionistas. O 

pagamento das diferenças resultantes do exercício da opção e da parcela de dividendos 

sujeitos à liquidação em espécie ocorrerá na mesma data. 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 
primeiro semestre do exercício de 2017, em 26 de julho de 2017, 

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