Comunicado de imprensa
Paris la Défense, 15 de junho de 2020

Albioma entra no índice SBF 120
Após a revisão trimestral dos índices Euronext Paris, o Conselho Científico dos Índices
decidiu incluir a Albioma nos índices SBF 120 e CAC Mid 60. Esta decisão entrará em vigor
a partir de 19 de junho de 2020, após o fechamento do mercado.
O ingresso neste índice de referência, que reúne as 120 principais ações da bolsa de Paris
em termos de capitalização de mercado e liquidez, representa um novo passo importante
para a Albioma, que poderá se beneficiar dos efeitos positivos associados ao aumento da
visibilidade da comunidade financeira.

Frédéric Moyne, Presidente e CEO de Albioma afirmou: "Estamos muito satisfeitos em
saber de nossa entrada no índice de referência SBF 120, o que mostra o interesse dos

investidores na estratégia de transição energética com a qual o Grupo está comprometido
há vários anos. A credibilidade de nossa trajetória, visando mais de 80% de renováveis em
2023 em nossa matriz energética, a solidez de nossos resultados e nossa rentabilidade,
nossas perspectivas de desenvolvimento, e o profissionalismo de nossas equipes, são
reconhecidos pelo mercado. Com uma capitalização de 1 bilhão de euros, em forte
crescimento sustentada por alta liquidez, estamos mudando o status do mercado de ações
e, assim, fornecemos visibilidade adicional à transição energética."
Próximo encontro: resultados do primeiro semestre do ano fiscal de
2020, em segunda-feira, 27 de julho 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.
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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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