Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 25 de Maio de 2022

Assembleia Geral Mista
de 25 de Maio de 2022
Adoção de todas as deliberações
Destacamento em 9 de Junho de 2022 e pagamento em 13 de Junho de 2022
um dividendo de 0,84 euro por ação

A Albioma comunica que a Assembleia Geral dos acionistas, realizada em 25 de Maio de 2022,
aprovou, por ampla maioria, todas as deliberações submetidas, com 1551 votantes para um quórum
de 60,8% das ações com direito a voto.
Os acionistas aprovaram a distribuição de um dividendo de 0,84 euro por ação (0,924 euro no caso de
ações com direito a dividendo majorado), representando um crescimento de 5% em relação ao
dividendo do último exercício. A data ex-dividendos está estabelecida em 9 de Junho de 2022. Por
razões técnicas, o pagamento dos dividendos será em 13 de Junho de 2022.
Informações detalhadas sobre o quorum e os resultados das votações estão disponíveis no site da
empresa, www.albioma.com.

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do primeiro semestre do
exercício de 2022, em 26 de Julho de 2022 (após encerramento do pregão).
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Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida graças às
energias renováveis (biomassa, energia solar e geotérmica).
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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.
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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.
A Albioma é negociada na Euronext Paris, compartimento B, elegível a SRD, PEA, PEAPME, e faz parte do SBF 120 e CAC Mid 60.
O Grupo também está incluído no Índice Gaïa, o índice de valores médios responsáveis.
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