
 

Comunicado de imprensa 

Paris la Défense, 29 de maio de 2020 

Assembleia Geral dos acionistas de 
29 de maio de 2020 
Aprovação de todas as resoluções 

Recondução do CEO Frédéric Moyne em novo mandato 

 

A Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de Albioma, realizada em 29 de maio de 2020 

em uma reunião fechada ao público por causa da epidemia de Covid-19, aprovou por muito 

larga maioria todas as resoluções a ela apresentadas. A gravação da reunião, os resultados 

detalhados da votação e as informações sobre o quórum estarão disponíveis em breve no 

site da Companhia.  

Recondução do CEO Frédéric Moyne em novo mandato 

Em linha com a sua decisão de 27 de maio de 2019 de reunir as funções de Presidente do 

Conselho de Administração e de CEO e de confiar as funções de Presidente do Conselho de 

Administração a Frédéric Moyne, o Conselho de Administração, reunido em 29 de maio 

2020 à margem da Assembleia Geral, decidiu renovar o mandato de CEO deste por um 

período de quatro anos que caduca no final da Assembleia Geral convocada para aprovar, 

em 2024, as contas do exercício de 2023. 

Distribuição de dividendo de 0,70 Euro por ação, pagável parcialmente 

em ações  

A Assembleia Geral aprovou a distribuição de um dividendo de 0,70 euros por ação. Este 

dividendo aumentará para 0,77 euro para os acionistas comprovando o registro contínuo 

de suas ações nominativas desde o 1.º de janeiro de 2018, dentro do limite de 0,5% do 

capital. Os acionistas poderão, entre 15 de junho de 2020 e 02 de julho de 2020 inclusive, 

se suas ações forem nominativas puras, ou até 06 de julho de 2020 nos outros casos, 

optar por o pagamento de metade do seu dividendo ser realizado em novas ações, que 

serão emitidas a um preço unitário de 27,77 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 2020. 

Frédéric Moyne, Presidente e CEO, afirmou: "Agradeço ao Conselho pela renovação da sua 

confiança. Com o apoio de todos os Conselheiros, as equipes de Albioma estão mobilizadas 

para enfrentar o desafio de converter nossas usinas de biomassa do Ultramar, continuar a 

implementação internacional do nosso modelo e acelerar nossa expansão na energia solar. 

Tenho o prazer de notar que, com um quórum de quase 63%, apesar dos termos da 

convocatória atrás de portas cerradas, os acionistas se mobilizaram maciçamente para 

expressar sua voz, demonstrando a vitalidade de seu compromisso ao nosso lado. 

Nosso grupo demonstrou a resiliência e a robustez do seu modelo durante a crise de saúde 

da Covid-19. Ao implementarmos rapidamente as medidas apropriadas para garantir a 

segurança e a saúde de nossas equipes, a produção de eletricidade foi assegurada de 

maneira contínua em todas as áreas, permitindo o bom funcionamento dos serviços 

essenciais indispensáveis para as nossas regiões. Atualmente, no momento do 
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desconfinamento, nossos estaleiros e paradas para manutenção de plantas 

momentaneamente interrompidos ou adiados estão sendo reiniciados gradualmente. “ 

 

Próximo encontro: resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 

2020, em 27 de julho de 2020 depois do encerramento da Bolsa. 

 

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. 
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  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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