COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 29 DE ABRIL DE 2014

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL EM
31 DE MARÇO DE 2014
Trabalhos de manutenção anual antecipados na central Albioma
Bois-Rouge
Excelente desempenho operacional nas centrais de Biomassa
Térmica
Confirmação dos objetivos do EBITDA e Lucro líquido do grupo
para 2014

No fim do primeiro trimestre de 2014 (1º de janeiro a 31 de março), o faturamento
consolidado da Albioma alcançou 80,2 milhões de euros. Os objetivos de 2014 são
confirmados.
1º TRIMESTRE(1)
FATURAMENTO (EM MILHÕES DE EUROS)

T1 2014

T1 2013(2)

VAR. %

70,1

80,2

-13%

Energia Solar

9,6

9,7

-1%

Controladora e Outras

0,5

1,0

ns

80,2

90,9

-12%

Biomassa Térmica

TOTAL
Observações
(1)

Números não auditados.

(2)

Em relação à versão publicada em 23 de abril de 2013, os elementos retroativos da remuneração obtida
pela central da Albioma Le Moule junto à EDF no âmbito da assinatura de uma nova alteração contratual
(8,4 milhões de euros) foram reclassificadas em Outros Produtos Operacionais e não constam do
faturamento.

1. Bom desempenho das atividades operacionais

A taxa de disponibilidade do conjunto das centrais de Biomassas Térmicas é excelente,
de 91,8%.
A produção global das centrais de Biomassas Térmicas alcançou 808,2 GWh no fim de
março de 2014.

Antecipação da parada anual de manutenção na central da Albioma Bois-Rouge
Após uma interrupção fortuita ocorrida em um dos grupos turbo alternadores da Albioma
Bois-Rouge, as revisões anuais inicialmente previstas para o 2 º trimestre foram
antecipadas para o primeiro trimestre (revisão anterior no 2º trimestre de 2013). A
indisponibilidade e a diminuição da produção em 50 GWh tiveram um impacto de -4,3
milhões de euros no faturamento em relação ao primeiro trimestre de 2013.

Volta à normalidade da central de ponta Albioma Galion
Em Martinica, a taxa de mobilização da central de ponta Albioma Galion voltou à
normalidade de 11,9% no primeiro trimestre de 2014, após uma fortíssima demanda no
primeiro trimestre de 2013 (impacto na produção de -15 GWh e no faturamento de -5,5
milhões de euros).

Baixa contínua do preço do carvão
O preço do carvão continua sua baixa no primeiro trimestre de 2014, com uma
diminuição de 10% em média em relação ao mesmo período de 2013 (impacto de -2,1
milhões no faturamento em relação a 2013). Essa evolução não tem efeito direto na
margem, devido à indexação contratual do preço de venda da eletricidade no custo do
combustível.

Sólido desempenho da atividade de energia solar
O faturamento da atividade de energia solar aumentou para 9,6 milhões de euros no
primeiro trimestre de 2014, estável em relação ao primeiro trimestre de 2013. A
produção de eletricidade solar se estabeleceu em 22,5 GWh, estável em relação aos 22,7
GWh do primeiro trimestre de 2013.
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2. Perspectivas e confirmação dos objetivos de 2014

Brasil: o central Rio Pardo Termoelétrica operacional para a campanha
canavieira de 2014
Após ver finalizada a aquisição da unidade de cogeração Rio Pardo Termoelétrica na
região de São Paulo, no Brasil, as equipes da Albioma estão agora trabalhando
localmente para melhorar a eficácia energética dos equipamentos de produção. A usina
já está operacional para a campanha canavieira que começou. Este primeiro projeto no
Brasil deveria ter uma contribuição positiva tanto no EBITDA quanto no lucro líquido do
grupo no exercício de 2014.

Confirmação dos objetivos de 2014
A Albioma confirma seus objetivos de 123 a 126 milhões de euros do EBITDA consolidado
e de 33 a 35 milhões de euros de lucro líquido do grupo consolidado para o exercício de
2014.

O documento de referência do ano de 2013 estará disponível na
quarta-feira, 30 de abril de 2014 no site na internet do Grupo:
www.albioma.com.
Próximo encontro marcado: Assembleia-Geral anual dos
acionistas, em 27 de maio de 2014, às 15 horas
MANTENHA-SE INFORMADO!
Cadastre-se em nosso site na Internet (itens Investidores ou Acionistas) para receber
avisos por email das últimas novidades disponibilizadas online.
_____

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

JULIEN GAUTHIER

lperinet@lpm-corporate.com
+33 (0)1 44 50 40 35

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 E PEA-PME
ISIN FR0000060402 - MNEMO ABIO
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