Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 7 de Janeiro de 2022

Balanço semestral do contrato de
liquidez
Em 31 de Dezembro de 2020
No âmbito do contrato de liquidez operado por Rothschild Martin Maurel, a Albioma anuncia
que, em 31 de Dezembro de 2021, constavam na conta de liquidez os ativos seguintes:
▪

0 ação;

▪

3.035.149,00 euros.

As informações detalhadas relativas ao número de transações executadas de compra e
venda e ao volume negociado de compra e venda durante o semestre estão disponíveis no
site da Empresa na internet, www.albioma.com.
Recorde-se que no último balanço semestral de 30 de Junho de 2021 constavam na conta
de liquidez os ativos seguintes:
▪

0 ação;

▪

3.027.093,00 euros.

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do exercício de
2021, em 2 de Março de 2022 (antes do início do pregão).
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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.
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Recentemente, o Grupo anunciou a aquisição de uma usina geotérmica na
Turquia.
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.

www.albioma.com

