
 

Comunicado de imprensa 

Paris la Défense, 21 de abril de 2020 

Convocação a portas fechadas da 
Assembleia Geral de 29 de maio de 
2020 
 

 

Tendo em conta a extensão das medidas de confinamento implementadas pelo governo 

francês para conter a epidemia de Covid-19, o Conselho de Administração da Albioma 

decidiu, em 17 de abril de 2020, reunir a Assembleia Geral anual dos acionistas a portas 

fechadas no dia 29 de maio de 2020 às 15 horas, de acordo com o Despacho n° 2020-321 

de 25 de março de 2020. 

Sob essas condições, a Albioma chama a atenção de seus acionistas para os pontos 

seguintes. 

 Nenhum acionista poderá assistir fisicamente à Assembleia Geral. 

 A Albioma pede a seus acionistas que utilizem todos os dispositivos de voto à distância 

antes da Assembleia Geral para expressar sua voz (voto por correspondência, com 

procuração ao Presidente ou procuração expressamente outorgada a mandatário, por 

via postal ou através da plataforma de voto eletrônico Votaccess). Os pedidos de 

cartão de admissão não poderão ser considerados, e os acionistas em questão serão 

solicitados a modificar suas instruções de voto. 

 Tendo em conta o alongamento significativo dos prazos postais, os acionistas que não 

tenham recebido seu formulário de votação em prazos que permitam a sua 

participação na Assembleia Geral deverão visitar o site da Empresa 

(www.albioma.com) para baixar um formulário de votação e retorná-lo por via postal 

acompanhado dos documentos justificativos habituais. 

 Os acionistas poderão, nas condições habituais, anteriormente à Assembleia Geral, 

formular perguntas escritas ao Conselho de Administração e usar seu direito de 

solicitar a inscrição de pontos novos na ordem do dia, ou formular emendas às 

resoluções sujeitas à Assembleia Geral pelo Conselho de Administração. Esta última 

facilidade não será possível em sessão. 

 A Albioma disponibiliza aos acionistas um endereço de e-mail dedicado 

(info.AG@albioma.com) que permite fazer qualquer pergunta útil, tanto sobre uma 

questão técnica relacionada à participação na Assembleia Geral quanto uma questão 

dirigida à Direção Geral ou ao Conselho de Administração que teria, normalmente, 

sido formulada em sessão. 

 A sessão da Assembleia Geral será retransmitida no site da Empresa, conforme 

modalidades que serão especificadas nas próximas semanas. 
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Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do ano 

fiscal de 2020, 27 de abril de 2020 (após o 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 opera nos departamentos ultramarinos franceses, na França continental, 

na Ilha Maurício e no Brasil. Desenvolveu há 25 anos uma parceria única com o 

mundo sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço, 

resíduo fbroso da cana de açúcar. 

Principal produtora de energia fotovoltaica nos departamentos ultramarinos 

franceses, onde constrói e opera projetos inovadores com armazenamento, a 

Albioma reforçou a sua posição na França continental. 

Investidores 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Mídia 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

  As ações da Albioma são cotadas na NYSE EURONEXT PARIS (compartimento B) 

e elegíveis ao SRD e PEA-PME (ISIN FR0000060402 - Mnemo ABIO). 

O Grupo também está incluído no Índice Gaïa, o índice de valores médios 

responsáveis. 

www.albioma.com 
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