COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 16 DE AVRIL DE 2015

ALBIOMA AVANÇA EM SEU PLANO DE
CRESCIMENTO NO BRASIL
Aquisição da unidade de cogeração a bagaço Codora Energia no
Estado de Goiás
A Albioma anuncia a assinatura da documentação definitiva para a aquisição, no Brasil,
de 65% de uma segunda unidade de cogeração, a Codora Energia, localizada no Estado
de Goiás.
Essa unidade, que entrou em operação em 2011 e possui equipamentos de alta
eficiência, está associada a uma destilaria que atualmente processa 1,6 milhão de
tonelada de cana-de-açúcar por ano, propriedade do grupo sucroenergético Jalles
Machado, segundo maior produtor mundial de açúcar orgânico, e com processamento de
4,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na última safra.
A Codora Energia exporta atualmente 98 GWh para o Sistema Interligado Nacional, e
possui um contrato de longo prazo, até 2026, para venda de energia no ambiente
regulado, perfazendo o volume anual de 87 GWh, por uma atraente tarifa de R$
205/MWh, indexada à variação da inflação.
A melhoria da eficiência energética da instalação resultante da expertise industrial da
Albioma e, no médio prazo, a instalação de um terceiro turbo-gerador com potência de
20 MW permitirão elevar para acima de 170 GWh a quantidade de eletricidade exportada
anualmente para a rede. Este crescimento acompanhará o aumento gradual do volume
de cana-de-açúcar processada pela destilaria, para 2,17 milhões de toneladas por ano,
além do uso da palha de cana-de-açúcar na cogeração.
A Albioma deterá 65% do capital da Codora Energia, e o Grupo Jalles Machado
conservará os outros 35%. A aquisição será financiada em 50% com dívida local, e o
saldo com recursos próprios. A finalização da operação está sujeita ao cumprimento de
condições suspensivas, que deverão ser atendidas durante o segundo semestre do
exercício de 2015.
Jacques Pétry, Presidente e Diretor-Geral, declara:
“Nós estamos felizes por esse novo sucesso. Ele valida nossa estratégia que consiste em
fazer do Brasil a nossa prioridade de expansão internacional.
A Albioma e o Grupo Jalles Machado formam uma parceria equilibrada e sólida, aliando a
posição do Grupo Jalles Machado, um player de primeira linha no setor sucroenergético
brasileiro, à expertise de Albioma, produtor de bioenergia com alta eficiência a partir do
bagaço, recurso essencial à matriz energética no Brasil. Ficamos muito satisfeitos por
nosso parceiro brasileiro manter 35% do capital social de Codora Energia, alinhando
assim os interesses de longo prazo de ambos as partes.
A Rio Pardo, nossa primeira unidade no Brasil, apresentou em 2014 um excelente
desempenho industrial e econômico. O projeto Codora deverá, por sua vez, contribuir
positivamente para os resultados da empresa desde seu primeiro ano de operação pela
Albioma.”

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do
exercício de 2015, em 29 de abril de 2015, antes do início do
pregão.
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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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