
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 14 DE ABRIL DE 2015 

 

 

AQUISIÇÃO DE 14 CENTRAIS FOTOVOLTAICAS NA 
ILHA DE REUNIÃO (3 MWC) 
 

 

A Albioma anuncia a aquisição, junto dos grupos Ciel et Terre e Samfi Invest, de 14 

centrais fotovoltaicas em teto na Ilha de Reunião, com potência de 3 MWc. 

A eletricidade produzida por essas instalações, colocadas em operação em 2010/2011, 

será vendida no âmbito de contratos com duração residual de 16 anos. 

Situadas junto dos parques fotovoltaicos da Albioma, essas instalações se beneficiarão da 

proximidade das equipes operacionais do Grupo e de sua expertise técnica, criando assim 

sinergias significativas. 

A aquisição aumenta a produção de energia fotovoltaica do Grupo na Ilha de Reunião 

para 26,5 MWc, representando 16% do parque local. A Albioma passa a ser o principal 

produtor de energia fotovoltaica da ilha.  

A Albioma opera atualmente um parque de 74 MWc. 

 

 

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 

exercício de 2015, em 29 de abril de 2015, antes do início do 
pregão. 

_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir 

de biomassa, em parceria com as agroindustriais. Há mais de 20 anos que a Albioma opera centrais 

térmicas de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, substituído por carvão fora 

da campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de referência da indústria 

açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A Albioma desenvolve 

doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a partir do bagaço 

quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera um parque 

fotovoltaico eficiente e unidades de metanização agrícola. 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 
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AS AÇÕES DA ALBIOMA SÃO COTADAS NA NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENTO B) E ELEGÍVEIS AO SRD E PEA-PME. 
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