
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 29 de Abril de 2022 

Disponibilização do Documento de 
Registro Universal do exercício de 
2021 (versão em francês) 
 

Albioma anuncia que está disponível ao público a versão em francês do Documento de Registro 

Universal para o exercício de 2021. Ele foi depositado em 29 de abril de 2022 junto à Autoridade dos 

Mercados Financeiros francesa (Autorité des Marchés Financiers) sob o número D.22-0389. 

O Documento de Registro Universal de 2021 inclu: 

▪ o relatório financeiro anual para o exercício de 2021; 

▪ o relatório do Conselho de Administração sobre governança corporativa para o exercício de 2021; 

▪ o descritivo do programa de resgate de ações sujeito à aprovação da Assembléia-Geral de 25 de 

maio de 2022. 

O Documento de Registro Universal pode ser consultado no site da Albioma 

(https://www.albioma.com/pt/financa/publicacoes-financeiras/) e está disponível na sede social, 

Albioma, Secretariado-Geral, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense 

Cedex, França. 

A versão em idioma inglês do Documento de Registro Universal estará disponível em breve. 

 

Próximo encontro marcado: Assembléia-Geral anual de accionistas, em 25 de maio 

2022 às 15h00 CET. 

 

Sobre a Albioma Contatos 

Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida graças às 

energias renováveis (biomassa, energia solar e geotérmica). 

O Grupo opera nos departamentos ultramarinos franceses, na França continental, na Ilha 

Maurício e no Brasil. Desenvolveu há 30 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. 

Em 2021, o Grupo adquiriu uma primeira usina geotérmica na Turquia. Em 2020, a atividade 

é desenvolvida com uma nova usina na mesma área geográfica. 
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  A Albioma é negociada na Euronext Paris, compartimento B, 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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