Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 27 de abril de 2018

Disponibilização do Documento de
Referência do exercício de 2017
(versão em francês)
Albioma anuncia que está disponível ao público a versão em francês do Documento de
Referência para o exercício de 2017. Ele foi depositado em 27 de abril de 2018 junto à
Autoridade dos Mercados Financeiros francesa (Autorité des Marchés Financiers) sob o
número D.18-0433.
O Documento de Referência de 2017 inclui:
▪

o Relatório Financeiro Anual para o exercício de 2017;

▪

o Relatório do Conselho de Administração sobre governança corporativa para o
exercício de 2017;

▪

as informações relativas aos honorários dos Auditores Independentes para o exercício
de 2017;

▪

o descritivo do programa de resgate de ações sujeito à aprovação da AssembléiaGeral de 30 de maio de 2018.

O Documento de Referência pode ser consultado no site da Albioma, www.albioma.com
(item Nossas publicações financeiras) e está disponível na sede social, Albioma,
Secretariado-Geral, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense
Cedex, França.
A versão em idioma inglês do Documento de Referência estará disponível em breve.

Próximo encontro marcado: Assembléia-Geral anual de accionistas, em
30 de maio 2018 às 15h00 (hora de Paris).
Sobre a Albioma

Contatos

Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida
com a transição energética por meio da biomassa e da energia fotovoltaica.
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+33 (0)1 47 76 67 00

O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos franceses, nas Ilhas
Maurício e no Brasil, desenvolve há vinte anos uma parceria única com o mundo
sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço, resíduo
fibroso da cana de açúcar.
A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos
ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com
armazenamento de energia.
As ações da Albioma são cotadas na NYSE EURONEXT PARIS (compartimento B)
e elegíveis ao SRD e PEA-PME (ISIN FR0000060402 - Mnemo ABIO).
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