Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 26 de maio de 2020

Assembleia Geral Mista
de 29 de maio de 2020
Modalidades de transmissão da sessão
Dado o contexto sanitário relacionado com a epidemia de Covid-19, a Albioma recorda a
seus acionistas que a Assembleia Geral Anual será realizada à porta fechada, no dia 29 de
maio de 2020, às 15 horas, de acordo com o Despacho francês n.º 2020-321, de 25 de
março de 2020.
A sessão da Assembleia Geral será transmitida ao vivo. Para participar do evento, convidase os acionistas a iniciar a sessão:


na Internet, clicando no link abaixo ou copiando-o para a barra de endereços de um
navegador:
https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1321005&tp_key=9329b6201d



ou por telefone, discando +33 1 70 61 85 22 em França e, a seguir, o código
39625831#.

Apenas o acesso à Internet permitirá a visualização da apresentação, que será comentada
durante a sessão. As perguntas enviadas por e-mail para info.AG@albioma.com antes da
Assembleia Geral serão respondidas em sessão. A gravação completa da reunião será
disponibilizada no site da empresa, www.albioma.com, a partir de 2 de junho de 2020.

Próximo encontro marcado: Assembleia Geral Mista, 29 de maio de 2020
às 15h00.

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 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.
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.
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