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No terceiro trimestre de 2014, o faturamento consolidado da Albioma totaliza 90,2 

milhões de euros. Nos primeiros nove meses do ano, esse faturamento ascende a 

256,9 milhões de euros. Os objetivos para 2014 em termos de EBITDA e lucro líquido do 

Grupo são confirmados. 

FATURAMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2014 

 

3o trimestre de 20141 

 Acumulação no período de 

nove meses, até 30/09/20141 

Em milhões de euros 
T3  

2014 

T3  

2013 

Var. 

% 

 2014 

(9 meses) 

2013 

(9 meses) 

Var. 

% 

Biomassa Térmica no Brasil2 6,9 n.a. n.a.  12,3 n.a. n.a. 

Biomassa Térmica na França 71,2 83,7 -15%  211,6 246,6 -14% 

Energia Solar 11,1 11,4 -3%  31,1 30,8 +1% 

Controladora e Outras 

Associadas 1,0 0,4 n.s.  1,9 2,1 n.s. 

Total 90,2 95,5 -6%  256,9 279,4  -8% 

Observações 

1. Números não auditados. 

2. A atividade de Biomassa Térmica no Brasil contribui para o faturamento do Grupo desde a aquisição em 

31 de março de 2014. 

BRASIL 

EXCELENTE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE BIOMASSA TÉRMICA NO 

BRASIL 

Desde o início da campanha canavieira em abril de 2014, a eficácia energética da central 

de Rio Pardo tem melhorado constantemente, graças à expertise técnica do Grupo. 

No terceiro trimestre de 2014, o faturamento atinge 6,9 milhões de euros. 

Aproximadamente dois terços da produção elétrica foram vendidos no âmbito de um 

contrato negociado em junho de 2014 com condições bastante favoráveis. O percentual 

restante foi vendido no mercado spot a preços excepcionalmente elevados. 
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Em 30 de setembro de 2014, a produção elétrica acumulada ascende a 69,6 GWh, e o 

faturamento atinge 12,3 milhões de euros. 

FRANÇA E ILHAS MAURÍCIO 

MELHORIA DA TAXA DE DISPONIBILIDADE DA ATIVIDADE DE 
BIOMASSA TÉRMICA NA FRANÇA E NAS ILHAS MAURÍCIO 

O faturamento da atividade de Biomassa Térmica na França atingiu 71,2 milhões de 

euros no trimestre. Nos primeiros nove meses do ano, a produção total da atividade de 

Biomassa Térmica na França totaliza 1.522 GWh (contra 1.672 GWh em 2013), e o 

faturamento ascende a 211,6 milhões de euros, contra 246,6 milhões de euros em 2013. 

Os incidentes técnicos envolvendo as centrais de Albioma Red Wood na Ilha de Reunião e 

Albioma Le Moule em Guadalupe (com reinício de operação dessa usina em 28 de julho 

de 2014 ) estão agora resolvidos. Seu impacto no faturamento é estimado em 14,2 de 

euros, tendo sido interposto um pedido de indenização junto às seguradoras do Grupo. 

Como antecipado pelo Grupo, o regresso à normalidade da taxa de mobilização da 

central de ponta de Galion na Martinica (18,2% no final de setembro 2014 contra 38,1% 

em 2013) foi confirmado no final do terceiro trimestre de 2014 (impacto de -17,4 

milhões de euros no faturamento dos primeiros nove meses, com efeito limitado sobre a 

rentabilidade). 

O preço do carvão continua sua baixa no trimestre (impacto de -5,2 milhões de euros no 

faturamento desde o início do ano). Essa evolução não tem efeito direto na rentabilidade, 

considerando a indexação contratual do preço de venda da eletricidade no custo do 

combustível. 

O excelente desempenho técnico do conjunto das centrais térmicas desde o final de julho 

permitiu uma melhoria da taxa de disponibilidade global, remontando a 89,8% no final 

de setembro, contra uma taxa de 88.8% no primeiro semestre de 2014. O Grupo 

confirma seu objetivo anual de alcançar uma taxa de disponibilidade de 90 a 92%. 

SÓLIDO DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE ENERGIA SOLAR 

O faturamento da atividade de energia solar aumentou para 11,1 milhões de euros no 

terceiro trimestre do exercício de 2014. Nos primeiros nove meses do ano, a produção 

totalizou 72,7 GWh (contra 72,9 GWh em 2013) e o faturamento atingiu 31,1 milhões de 

euros, contra 30,8 milhões de euros registrados em 2013. 

O Grupo concluiu a construção de sua primeira central fotovoltaica com estocagem, com 

potência de 1 MW. Instalada na cobertura do hipermercado Leclerc da cidade de Saint 

Pierre, na Ilha da Reunião, ela será inaugurada em 30 de outubro de 2014. 

NOVO ESTÁGIO PARA A ATIVIDADE DE BIOMETANIZAÇÃO 

A Albioma implantou uma nova equipe de gerenciamento para acompanhar a fase de 

otimização dos processos industriais da atividade de Biometanização. 

Novos projetos serão iniciados no segundo semestre de 2015, após validação da 

rentabilidade das primeiras centrais operacionais. 
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CONFIRMAÇÃO DOS OBJETIVOS 

A Albioma confirma seus objetivos para os exercícios de 2014 a 2016. 

Em milhões de euros 2014 2016 

EBITDA 123-126 160-63  

Lucro líquido do Grupo 33-35 40-42  

 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 

exercício de 2014, em 4 de março de 2015, antes do início do 
pregão. 

 

_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial e parceira de referência das agroindustriais 

na produção de bioenergia a partir de biomassa sem conflito de uso. Há mais de 20 anos que o Grupo produz 

bioenergia com alta eficácia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar. Dotada desta expertise 

única, a Albioma desenvolve centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa, permitindo a mobilização de 

novos recursos de biomassa, como resíduos de madeira e resíduos verdes. Além disso, a Albioma constrói e 

opera unidades de metanização agrícola e parques fotovoltaicos. Presente na França metropolitana, nos 

Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício, o Grupo está implantado desde 2014 no Brasil, o 

principal produtor de cana-de-açúcar do mundo. 

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

CONTATOS DE INVESTIDORES CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

_____ 

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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