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A Albioma comunica que a Assembleia Geral dos acionistas, realizada em 25 de maio de 

2021 a portas fechadas, aprovou, por ampla maioria, todas as deliberações submetidas. 

Os acionistas do grupo manifestaram massivamente sua mobilização, com 1.763 votantes 

para um quórum de 62,43% das ações com direito a voto. 

Os acionistas aprovaram a distribuição de um dividendo de 0,80 euro por ação (0,88 euro 

por ação no caso de ações com direito a dividendo majorado), representando um 

crescimento de 14% em relação ao dividendo do último exercício. Entre 14 de junho e 8 

de julho de 2021, os acionistas terão a opção do pagamento de metade de seu dividendo 

em novas ações, que serão emitidas a um preço unitário de 32,59 euros. A data ex-

dividendos está estabelecida em 10 de junho de 2021, e o pagamento dos dividendos será 

em 9 de julho de 2021. O pagamento-entrega das ações emitidas por opção de pagamento 

dos dividendos em novas ações ocorrerá na mesma data. 

A Assembleia Geral também aprovou a renovação dos mandatos de membros do Conselho 

de Administração de Frédéric Moyne, Jean-Carlos Angulo, da empresa Bpifrance 

Investimentos, de Frank Lacroix e Ulrike Steinhorst. O Conselho de Administração 

reafirmou, alinhado às decisões da Assembleia Geral, o modo monista de organização da 

governança da Empresa ao manter Frédéric Moyne em suas funções de Presidente e Diretor 

Geral enquanto durar seu mandato de Administrador. 

Informações detalhadas relativas ao quórum e resultados dos votos estarão disponíveis no 

site da Empresa na internet, www.albioma.com. 

 

Próximo encontro marcado: resultados do primeiro semestre do exercício 

2021, em 28 de julho de 2021 (após o pregão). 

http://www.albioma.com/
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Sobre a Albioma Contatos 

Produtora independente de energia renovável, a Albioma está envolvida na 

transição energética através das energias renováveis (biomassa, solar e 

geotérmica). 

O Grupo tem operações na França, departamentos ultramarinos franceses, Ilha 

Maurício, Brasil e Turquia. 

Ele desenvolveu durante 25 anos uma parceria única com o mundo da produção 

de açúcar para produzir energia renovável a partir do bagaço, resíduo fibroso da 

cana-de-açúcar. 

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos 

ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com 

armazenamento, bem como na França metropolitana. 

Recentemente, o Grupo anunciou a aquisição de uma usina de energia geotérmica 

na Turquia. 
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  Albioma está cotada na Euronext Paris compartimento A, é elegível SRD, PEA, 

PEA-PME e é parte do SBF 120 e CAC Mid 60. 

O Grupo também está incluído no Gaïa-Index, o índice dos valores responsáveis 

médios. 

www.albioma.com 
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