
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 2 de dezembro de 2021 

Abertura do período de exercício e admissão 
à negociação na Euronext Growth dos 
BSAARs emitidos em 2018 
 

A Albioma informa que o período de exercício e de liquidez dos bônus de subscrição e/ou 

aquisição de ações resgatáveis (BSAAR) emitidos em 2018 será de 6 de dezembro de 2021 

a 4 de dezembro de 2024. 

De acordo com os termos e condições dos BSAARs, os 1.071.731 BSAARs emitidos, 

atualmente distribuídos entre 31 subscritores (incluindo o Presidente e Diretor-geral, ele 

próprio beneficiário de 110.650 BSAARs), serão admitidos à negociação na Euronext 

Growth em 6 de dezembro de 2021, com o código ISIN FR0013368438. 

Durante três anos, os BSAARs poderão ser exercidos ao preço unitário de 20,90 euros, e 

cada BSAAR dá o direito a uma ação da Albioma. Os exercícios serão atendidos 

principalmente através da entrega de ações próprias da Albioma. 

Os termos e condições das site internet da Empresa, em www.albioma.com. 

 

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

de março de 2021 (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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