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ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS 
DE 28 DE MAIO DE 2015 
Aprovação de todas as deliberações 

Dividendos de 0,64 euros por ação (+7%), com opção de 
pagamento parcial em novas ações 

Nomeação de dois novos membros do Conselho de Administração  

 

A Assembleia-Geral anual de acionistas reuniu-se em 28 de maio de 2015, contando com 

869 acionistas, presentes, representados ou votando por correspondência, constituindo 

mais de 68% do capital. 

A Assembleia aprovou o conjunto das deliberações que lhe foram submetidas. O 

resultado dos votos e mais informações relativas ao quórum estão disponíveis no site 

internet da Albioma, em www.albioma.com. 

Os acionistas aprovaram a proposta de distribuição de dividendos de 0,64 euros por 

ação, um crescimento de 7% em relação ao último exercício. Eles poderão exercer, entre 

8 e 22 de junho de 2015, uma opção de pagamento de 50% dos dividendos em ações 

novas, emitidas por um preço unitário de 16,48 euros. O saldo dos dividendos será pago 

em dinheiro. O pagamento dos dividendos e eventual entrega das novas ações ocorrerão 

em 2 de julho de 2015. 

A Assembleia-Geral também aprovou, por ampla maioria, a renovação do mandato de 

Membro do Conselho de Administração do Senhor Maurice Tchenio, bem como a 

nomeação de dois novos Membros do Conselho de Administração, a Senhora Marie-Claire 

Daveu e o Senhor Franck Hagège. Os novos membros assumem o lugar da Senhora 

Myriam Maestroni e do Senhor Patrick de Giovanni, que não haviam solicitado a 

renovação de seus mandatos de membro do Conselho de Administração. 

Marie-Claire Daveu, na condição de membro independente do Conselho de 

Administração, irá presidir o Comitê de Responsabilidade Social e Ambiental da Empresa. 

Engenheira agrônoma, ela é atualmente Diretora de Desenvolvimento Sustentável e de 

Negócios Institucionais e Internacionais do grupo Kering. Também foi Diretora de 

Desenvolvimento Sustentável da Sanofi Aventis e exerceu grande parte da sua carreira 

na esfera pública, atuando na condição de funcionária oficial ao serviço do Estado 

Francês e, mais tarde, como Diretora de Gabinete da Senhora Nathalie Kosciusko-

Morizet, notadamente no Ministério da Ecologia, do Desenvolvimento Sustentável, dos 

Transportes e Habitação. 

Franck Hagège, Diretor Associado da Apax Partners, será membro do Comitê de 

Auditoria, das Contas e Riscos, bem como do Comitê de Responsabilidade Social e 

Ambiental da empresa. Graduado pela HEC de Paris, ele ingressou na Apax Partners há 

10 anos e aí acompanhou durante vários anos a participação da Albioma. 

Jacques Pétry, Presidente e Diretor-Geral, declara: "A edição de 2015 da nossa 

Assembleia-Geral proporcionou momentos de trocas enriquecedores com os acionistas 

presentes, evidenciando seu interesse pela estratégia que temos implantado desde 2012. 

http://www.albioma.com/


 

 

2 

Também estamos felizes com o aumento muito significativo do número de acionistas que 

puderem participar, presentes na sala ou à distância, deste momento importante da vida 

do Grupo. 

Também estamos muito felizes e acolhemos calorosamente dois novos Membros no 

Conselho de Administração, Marie-Claire Daveu e Franck Hagège, que contribuirão com 

suas expertises respectivas em termos de desenvolvimento sustentável e de finança 

empresarial para a eficácia do Conselho. Eles sucedem a Myriam Maestroni e Patrick de 

Giovanni, aos quais exprimo, em nome do Conselho de Administração e da totalidade do 

Grupo, toda a minha gratidão por sua enorme contribuição aos trabalhos do Conselho.” 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 

primeiro semestre do exercício de 2015, em 27 de julho de 2015, 
após encerramento 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 e unidades de metanização agrícola. 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 
_____ _____ 
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