
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 22 de juhlo de 2021 

Grande sucesso do aumento de capital 
reservado para os funcionários 
 

A Albioma anunciou que concluiu com sucesso sua segunda operação de aumento de 

capital reservada aos membros do plano de poupança em grupo (Albioma Invest 2021). 

Assim, mais de 48% dos colaboradores e ex-colaboradores elegíveis subscreveram a 

operação, cujos termos específicos foram divulgados em um comunicado de imprensa 

datado de 5 de maio de 2021. 

O aumento de capital, que teve demanda superior à oferta, resulta na emissão, a um preço 

unitário de 24,48 euros (correspondente a 70% do preço de referência), de 197.386 novas 

ações representativas de 0,62% do capital. Ele elevará a participação do FCPE Albioma 

para cerca de 1,5% do capital. As ações, dotadas de usufruto corrente de dividendos, 

foram admitidas hoje à negociação na Euronext Paris (bolsa de Paris). 

Frédéric Moyne, Presidente e CEO, afirmou: "A forte participação dos nossos colaboradores 

nesta segunda operação reflete o seu compromisso com o projeto empresarial adotado por 

Albioma. Ela também nos fortalece em nossa intenção de continuarmos a estruturar uma 

forte participação dos trabalhadores em um ritmo constante.” 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do primeiro 

semestre do exercício de 2021, em 28 de julho de 2021 (após 

encerramento do 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. 

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. 

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

Turquia. 
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  A Albioma é negociada na Euronext Paris, compartimento A, 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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