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Sucesso do aumento de capital
reservado aos funcionários
A subscrição do aumento de capital reservado aos aderentes do plano de poupança de
grupo da Albioma terminou em 12 de outubro de 2020. Mais de 43% dos funcionários e
antigos funcionários elegíveis optaram por participar desta operação, a primeira deste tipo
na história do grupo, atingindo uma subscrição global de cerca de 1,4 milhões de euros.
Frédéric Moyne, Presidente e CEO, afirmou: " Estou muito feliz com esta marca de
confiança no futuro da Albioma. Os participantes dessa operação optaram por apoiar o
grupo em seus sucessos futuros, que dependerão de nossa capacidade de enfrentar os
múltiplos desafios futuros, e em particular da conversão de nossas usinas históricas para
biomassa. Vamos continuar este processo de estruturação de uma forte participação dos
trabalhadores no capital no futuro.
Implementado pelo Conselho de Administração da Albioma por delegação da Assembleia
Geral de 27 de maio de 2019, o aumento de capital permitiu aos funcionários e a alguns
ex-funcionários das empresas francesas do Grupo investir em ações da Albioma através
de um fundo de transição (o FCPE Albioma Relais 2020), a um preço unitário de 34,48
euros correspondente à média das cotações de abertura da ação entre 19 de agosto e 15
de setembro de 2020 com desconto de 20%, e beneficiando, nas condições previstas pelo
regulamento do plano de poupança do grupo, de uma contribuição de sua entidade
empregadora. O FCPE Albioma Relais 2020 irá se fundir em breve com o FCPE Albioma.
As subscrições recebidas resultam na emissão, em 30 de outubro de 2020, de 39.927
novas ações com o valor nominal de 0,0385 euros, representando 0,13% do capital, ou
seja, um produto de emissão de 1.376.682,96 euros. As ações criadas, que carregam
direitos a dividendos, foram admitidas a negociação na Euronext Paris no mesmo dia.
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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.
A Albioma é negociada na Euronext Paris, compartimento B, elegível a SRD, PEA,
PEA-PME, e faz parte do SBF 120 e CAC Mid 60.
O Grupo também está incluído no Índice Gaïa, o índice de valores médios
responsáveis.
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