Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 4 de maio de 2018

Assembleia Geral Mista
de 30 de maio de 2018
Modalidades de disponibilização dos documentos de referência
Em previsão da Assembleia Geral Mista de 30 de maio de 2018, que terá lugar às 15 horas
(CET) no auditório de Capital 08, rua de Monceau, n° 32, 75008 Paris, França, a Albioma
anuncia que estão disponíveis para consulta os documentos de referência para a reunião.
Os referidos documentos podem ser consultados no site internet da Albioma, em
www.albioma.com.
Além disso, todos os acionistas podem:
▪

obter seu envio postal gratuito, mediante simples pedido formulado à Albioma (Tour
Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex,
França) ou à entidade centralizadora da Assembleia Geral (BNP Paribas Securities
Services, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins, 9 rue du Débarcadère,
93761 Pantin Cedex-França) com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data da
Assembleia Geral; o exercício desse direito está condicionado à apresentação de uma
certidão de inscrição em conta para os titulares de ações ao portador;

▪

consultar os documentos na sede social da empresa, durante o horário de expediente,
em um prazo de 15 (quinze) dias que antecede a Assembleia Geral.

A Albioma oferece a seus acionistas a possibilidade de voto pela Internet na Assembléia
Geral, por meio do Votaccess. Os procedimentos de voto pela Internet são descritos no
site Internet da Empresa, em www.albioma.com (no item Assembléias Gerais).

Próximo encontro marcado: Assembleia Geral anual, em 30 de maio de
2018, às 15h00.
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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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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