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O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

ALBIOMA RECEBE ULRIKE STEINHORST 

PARA SUBSTITUIR MICHÈLE REMILLIEUX 

 

 

O Conselho de Administração da Albioma decidiu, em sua reunião de 19 de Setembro 2017, 

cooptar a senhora Ulrike Steinhorst como Administradora Independente e lhe delegar a 

presidência do Comitê de Nomeações e Remunerações em substituição à senhora Michèle 

Remillieux. 

Administradora Independente e Presidente do Comitê de Estratégia da Valeo, 

Administradora Independente e Presidente do Comitê de Governança e Remuneração da 

Mersen, Ulrike Steinhorst, cidadã alemã com 65 anos de idade, começou sua carreira na 

França como assessora especial junto ao Ministro dos Assuntos Europeus no momento da 

reunificação da Alemanha. Em 1990, ela ingressou no Grupo EDF, no qual ela ocupou 

sucessivamente cargos de responsabilidade funcional e operacional até 1999. De 1996 a 

1999, ela foi responsável por subsidiárias internacionais de produção de energia. Em 1999, 

ela ingressou no grupo Degussa, o terceiro maior no setor de química na Alemanha. Ela 

ocupou a direção de recursos humanos de uma das três divisões do grupo (aditivos 

alimentares, 4000 pessoas, unidades nos Estados Unidos, América Latina, Ásia e Europa). 

Em 2001, o grupo delegou a ela o desenvolvimento de líderes em um período de intensa 

atividade de fusões e aquisições. Ele assumiu a responsabilidade de subsidiárias na França 

em 2003, administrando ao mesmo tempo o escritório de representação em Bruxelas. 

Entre abril de 2007 e maio de 2012, foi chefe de gabinete de Louis Gallois enquanto ele 

era diretor-executivo do grupo EADS. Ela ingressou na Direção Técnica do grupo e se 

tornou diretora de estratégia, de planejamento e de finanças, responsabilidade assumida 

até 2015, antes de se tornar Assessora do Diretor Técnico, membro do Comitê Executivo. 

Ulrike estudou Direito na Alemanha, onde ela recebeu um diploma de Estado de jurista. 

Ex-aluna do ciclo internacional da Escola Nacional de Administração, ela também possui 

Diploma de Estudos Avançados em Direito Público (Universidade de Paris II Panthéon) bem 

como a qualificação CPA/HEC. 

Jacques Pétry, Presidente do Conselho de Administração, afirmou: "Estou muito contente 

em receber Ulrike Steinhorst no Conselho de Administração da Albioma. O seu 

conhecimento da indústria e do setor de energia, o seu perfil internacional e a sua 

experiência em recursos humanos e questões de governança contribuirão 

significativamente para a qualidade e riqueza dos nossos debates. Em nome de todos os 

Administradores, ofereço a Michèle Remillieux meus mais sinceros agradecimentos por sua 

importante contribuição para o Conselho de Administração ao longo dos últimos quatro 

anos." 
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Próximo encontro marcado: Próximo encontro marcado: 
faturameto do terceiro trimestre do exercício de 2017, em 25 de 

outubro de 2017 (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. 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 
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