Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 27 de maio de 2019

Assembleia Geral dos acionistas de 27
de maio de 2019
Aprovação de todas as resoluções
Reunião das funções de Presidente do Conselho de Administração com as
de Diretor Geral
Nomeação de Florence Lambert e Frank Lacroix para as funções de
administrador

A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de Albioma, reunida em 27 de maio de 2019,
aprovou por muito larga maioria todas as resoluções a ela apresentadas. Os resultados
detalhados da votação e as informações sobre o quórum estarão disponíveis em breve no
site da empresa, www.albioma.com, na guia Assembleias Gerais.

Frédéric Moyne sucede Jacques Pétry como Presidente do Conselho de
Presidente do Conselho de Administração e assume as funções de
Presidente e CEO de Albioma
Na sequência da Assembleia Geral, o Conselho de Administração aprovou sua decisão,
anunciada em março de 2018, de combinar as funções de Presidente do Conselho de
Administração e de Diretor-Presidente, completando a transição iniciada no 1º de junho
de 2016 com a nomeação de Frédéric Moyne para as funções de CEO. Frédéric Moyne
sucede assim a Jacques Petry como Presidente do Conselho de Administração, tendo este
último apresentado ao Conselho a demissão de seus mandatos como Presidente do
Conselho de Administração e como Administrador.
Jacques Pétry declarou: "Eu viro a página Albioma após oito anos de uma grande riqueza,
durante os quais, com o apoio do Conselho de Administração, de nossos acionistas e de
todas as equipes, conseguimos definir e implementar uma poderosa estratégia focada na
biomassa e na energia solar, que está agora dando seus resultados: comissionamento de
Galion 2 na Martinica e da turbina de combustão de Saint-Pierre, na Reunião, nosso
desenvolvimento continuado no Brasil, aceleração de nossos investimentos na energia
solar, etc. Estes sucessos demonstram a orientação correta do modelo do Grupo, e
prenunciam o sucesso futuro. Desejo todo o sucesso para Frédéric Moyne nas belas
aventuras prometidas por uma nova era que se abre hoje. “
Frédéric Moyne, Presidente e CEO de Albioma, afirmou: "Eu gostaria de agradecer a
Jacques Petry e de reconhecer sua excepcional contribuição para o sucesso do Grupo.
Também quero exprimir minha gratidão a Valérie Landon por seu compromisso inabalável
ao lado de todos os membros do Conselho de Administração. Com um Conselho de
Administração perfeitamente equilibrado, uma equipe totalmente investida e uma
estrutura acionista recomposta em torno de acionistas de longo prazo de primeiro plano,

temos todas as cartas na mão para continuarmos a implementação da estratégia iniciada
em 2012 e atendermos aos desafios da conversão de nossas centrais a carvão em
biomassa no Ultramar, da implementação do nosso modelo internacionalmente e da
aceleração do nosso desenvolvimento na energia solar dentro de nossos territórios. “

Florence Lambert e Frank Lacroix ingressam no Conselho de
Administração
O Conselho de Administração recebe dois novos membros. Florence Lambert, cuja
candidatura estava sujeita a aprovação da Assembleia Geral, acessa as funções de
administradora não executiva para substituir Valérie Landon, que não solicitou a reeleição
para novo mandato. Frank Lacroix foi cooptado para as funções de administrador não
executivo, substituindo Jacques Pétry.
Pierre Bouchut, administrador não executivo desde 2018, acede por sua vez à função de
Vice-Presidente do Conselho de Administração, garantindo o equilíbrio de poderes no seio
do Conselho no contexto da reunião das funções de Presidente do Conselho de
Administração e CEO.
Florence Lambert, com 46 anos, é diretora do Laboratório de Inovação para as novas
tecnologias energéticas e os nanomateriais (LITEN) na Comissão de Energia Atômica e
Energias Alternativas (CEA) desde 2013, e Administradora do Sindicato das energias
renováveis (SER), onde preside a Comissão da indústria, emprego e inovação.
Frank Lacroix, 55, tem a seu crédito uma longa carreira no setor da energia,
particularmente marcado por seu papel como CEO da Dalkia (2011-2014) e como membro
do Comitê Executivo da Veolia, e ainda como Diretor para a Europa no âmbito da divisão
internacional da EDF (2014-2016).

Distribuição de dividendo de 0,65 Euro por ação, pagável parcialmente
em ações
Finalmente, a Assembleia Geral aprovou a distribuição de um dividendo de 0,65 euros por
ação. Este dividendo aumentará para 0,71 euro para os acionistas comprovando o registro
contínuo de suas ações nominativas desde o 1º de janeiro de 2017, dentro do limite de
0,5% do capital. Os acionistas poderão, entre 13 de junho de 2019 e 04 de julho de 2019
inclusive, optar por o pagamento de metade do seu dividendo ser realizado em novas
ações, a serem emitidas a um preço unitário de 17,91 euros. O restante do dividendo será
pago em numerário. O pagamento do dividendo e a eventual entrega das novas ações
terão lugar em 10 de julho de 2019.

Próximo encontro: resultados do primeiro semestre do ano fiscal de
2019, em 24 de julho de 2019,(após a abertura do mercado).
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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.

Investidores
Julien Gauthier
+33 (0)1 47 76 67 00

O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos franceses, nas Ilhas
Maurício e no Brasil, desenvolve há 25 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).

Mídia
Charlotte Neuvy
+33 (0)1 47 76 66 65
presse@albioma.com

www.albioma.com
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