
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 5 de Abril de 2022 

Mudanças de governança 
 

 

Marie-Claire Daveu informou hoje a Albioma de sua intenção de renunciar ao Conselho de 

Administração com efeito a partir de 31 de julho de 2022, com sua candidatura para o 

cargo de Diretora a ser submetida à Assembléia Geral de Acionistas da Engie em um futuro 

próximo. 

A composição do Conselho de Administração da Albioma será revista de acordo nos 

próximos meses. 

Frédéric Moyne, Presidente e CEO da Albioma, disse: "Gostaria de me juntar a todos os 

diretores para agradecer a Marie-Claire Daveu por sua notável contribuição ao trabalho do 

Conselho, particularmente em seu papel como Presidente do Comitê de Responsabilidade 

Social Corporativa. Ela tem sido um dos principais atores da excelência do Grupo no 

desenvolvimento sustentável.” 

 

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 

exercício de 2022, em 21 de abril de 2022 (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. 

www.albioma.com 
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