
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 2 DE MAIO DE 2016 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL MISTA DE 

24 DE MAIO DE 2016 
Modalidades de disponibilização dos documentos de referência 
 

 

Em previsão da Assembleia Geral Mista de 24 de maio de 2016, que terá lugar às 15 

horas 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 Mista, em 24 de 
maio de 2016 às 15h00. 
_____ 

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 
_____ _____ 

CONTATOS DE INVESTIDORES CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

LUC PERINET-MARQUET 

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 
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