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ALBIOMA CONCLUI A AQUISIÇÃO 

DAS AÇÕES DA RIO PARDO 
TERMOELÉTRICA NO BRASIL 
 

 

A Albioma concluiu a aquisição de 100% das ações da unidade de cogeração Rio Pardo 

Termoelétrica no Estado de São Paulo, Brasil, investimento anunciado por ocasião da 

apresentação dos resultados anuais de 2013 do Grupo, no último dia 5 de março. 

Essa unidade de cogeração a partir do bagaço de cana-de-açúcar, com uma potência de 

60 MW, iniciou suas operações em 2009. A expertise única da Albioma deverá permitir 

melhorar fortemente a eficácia energética das instalações existentes. O Grupo terá 

também a oportunidade de construir uma ampliação de 15 MW para realizar a queima do 

bagaço suplementar. 

Essa operação representa a primeira etapa do desenvolvimento da Albioma no Brasil, 

prioridade do Grupo em sua expansão internacional, e deverá exercer um impacto 

positivo tanto no EBITDA quanto no resultado líquido do Grupo a partir do exercício de 

2014. 

 

 

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 
exercício de 2014, 29 de abril de 2014 após encerramento do 

pregão. 

_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

Dotada de uma expertise única desenvolvida a partir do bagaço (coproduto da cana-de-açúcar), a Albioma 

produz bioeletricidade, por cogeração, a partir de todas as formas de biomassa. O Grupo é também um 

precursor da metanização agrícola na França. Sua ambição é ser reconhecida como um parceiro de referência 

das agroindustriais na produção de bioenergia com alta eficácia a partir de biomassa sem conflito de uso. Além 

disso, a Albioma desenvolve e opera projetos de energia solar de forte rentabilidade. 

Para mais informações, consulte www.albioma.com 
_____ _____ 

CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS CONTATOS DE INVESTIDORES 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

CONSTANCE GUILLOT-CHÊNE 

cguillot-chene@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 34 

 

_____ 

AS AÇÕES DA ALBIOMA  SÃO COTADAS NA NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENTO B) E ELEGÍVEIS AO SRD 

ISIN FR0000060402 - MNEMO ABIO 
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