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A Assembleia Geral Anual dos Acionistas da Albioma, realizada em 30 de maio de 2018,
aprovou o conjunto de todas as resoluções que lhe foram submetidas por uma larga
maioria. O resultado detalhado dos votos e informações relativas ao quorum estão
disponíveis no site da Empresa, www.albioma.com.
Na conclusão da reunião, Pierre Bouchut assumiu o cargo de Administrador. Ele substitui
Michel Bleitrach que, após ter atuado no Conselho Administrativo da Albioma por 12 anos,
optou por não solicitar a renovação de seu mandato. Pierre Bouchut também será
responsável pela presidência do Comitê de Auditoria, Contas e Riscos e passa a integrar o
Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança.
A designação de Ulrike Steinhorst ao cargo de Administradora, ocorrida em 19 de setembro
de 2017, foi ratificada pelos acionistas. Ela permanece na presidência do Comitê de
Nomeações, Remuneração e Governança e passa a integrar o Comitê de Responsabilidade
Social e Ambiental da Empresa.
A Assembleia Geral aprovou a distribuição de um dividendo de 0,60 euro por ação. Esse
dividendo será de 0,66 euro para os acionistas que comprovem o registro contínuo de suas
ações desde 1º de janeiro de 2016, dentro do limite de 0,5% do capital. Entre 7 e 28 de
junho de 2018, inclusive, os acionistas terão a opção do pagamento de metade de seu
dividendo em novas ações, que serão emitidas a um preço unitário de 17,78 euros. O saldo
do dividendo será pago em dinheiro. O pagamento do dividendo e a eventual entrega das
novas ações ocorrerão em 10 de julho de 2018.

Próximo encontro marcado: resultados do primeiro semestre do
exercício 2018 em 26 de julho de 2018 após o pregão.

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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