
 

 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 9 de juhlo de 2018 

Dividendos do exercício de 2017 
Resultados da opção de pagamento em ações novas 

 

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

de 2017 se traduziu pela subscrição de 309.734 novas ações (reinvestimento de 60,68 %). 

A opção, que podia ser exercida entre 8 e 28 de junho de 2018, permitia obter o pagamento 

de 50% dos dividendos do exercício de 2017 (fixado em 0,60 euro) em ações novas, 

emitidas por um preço unitário de 17.78 euros. 

As novas ações passarão a ser negociadas em 10 de julho de 2018 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 2018, em 25 de julho de 2018, após 

encerramento do 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. 

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. 
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  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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