COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 4 AGOSTO DE 2017

NÚMERO TOTAL DE DIREITOS
DE VOTO E DE AÇÕES
que compõem o capital em 31 de julho de 2017 (artigos L. 233-8
(II) do Código comercial francês, e 223-16 do Regulamento geral
da Autoridade francesa dos mercados financeiros)

Data

Número de ações que
compõem o capital1

Número de direitos
de voto teóricos

Número de direitos
de voto exercíveis2

30.620.910

30.620.910

30.252.487

31/07/2017
Observações
1.

O número de ações que constituem o capital leva em consideração a emissão, em 10 de julho de 2017, de
403.678 novas ações subscritas e liberadas no âmbito do pagamento de dividendos do exercício 2016 em
ações. O anúncio de 7 de julho de 2017, sobre a emissão de 404.117 novas ações no âmbito da referida
operação, estava acometido de um erro resultante da inscrição em conta de emissão da Empresa de 439
novas ações não subscritas e não liberadas (erro material de uma entidade custodiante sobre o limite
máximo de uma posição elegível ao aumento do dividendo). Essas ações foram diretamente canceladas na
conta de emissão da Empresa e retiradas do mercado da Euronext Paris.

2.

Número de direitos de voto teóricos, deduzido dos direitos de voto vinculados às ações próprias detidas no
âmbito de um programa de recompra de ações, privadas do direito de voto.

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

LUC PERINET-MARQUET

+33 (0)1 47 76 67 00

lperinet@lpm-corporate.com
+33 (0)1 44 50 40 35

_____
AS AÇÕES DA ALBIOMA SÃO COTADAS NA NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENTO B) E ELEGÍVEIS AO SRD E PEA-PME.
ISIN FR0000060402 - MNEMO ABIO

