
 

 

  

Comunicado de imprensa

Paris La Défense, 6 de dezembro de 2021

O progresso contínuo da Albioma em 
RSE recompensado com a
classificação ESG Gaïa Rating 
A Albioma tem orgulho em anunciar sua inclusão no primeiro terço do ranking nacional do 
índice Gaïa, referência para classificação ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social 

e governança), que em 2021 avaliou 390 ações francesas de médio porte, número que 
tem aumentado em comparação com as 230 ações francesas avaliadas em 2020.  

Integrante do índice desde 2014, a Albioma obteve nota 73/100, nota esta que tem 
aumentado continuamente nos últimos dois anos, com um aumento significativo de 7 
pontos. Assim, a Albioma tem classificação acima da média de referência nacional da 
França, avaliada em 59/100. 

Já reconhecia há vários anos pelo V.E. (anteriormente chamado Vigeo Eiris), outra 

referência em termos de índice ISR (investimento socialmente responsável), a classificação 

anunciada por Gaia é a recompensa para o forte compromisso da Albioma em termos de 
governança, política social e ambiental, além de compromisso com suas partes envolvidas 
externas. 

 

Próximo encontro marcado: resultados anuais do exercício 2021, em 2 

de março de 2022 (antes do pregão). 

 

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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