COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 5 DE AGOSTO DE 2015

ALBIOMA FECHA A AQUISIÇÃO DE 65% DO
CAPITAL SOCIAL DA CODORA ENERGIA NO BRASIL

No dia 4 de agosto de 2015, a Albioma fechou a aquisição de 65% do capital social da
empresa Codora Energia, proprietária de uma unidade de cogeração a bagaço com
potência instalada de 48 MW, situada no Estado de Goiás, no Brasil. O grupo Jalles
Machado, segundo maior produtor mundial de açúcar orgânico, manteve 35% das ações
da empresa.
A Codora Energia possui um contrato de venda de energia elétrica de longo prazo,
vigente até 2026, para a exportação de 87 GWh anuais por um preço favorável de R$
203/MWh, indexado à variação da inflação. Além disso, em conexão com a instalação de
uma nova turbina de 20 MW em 2017, a Codora Energia garantiu a venda de longo prazo
de 54 GWh anuais, por um período de 20 anos a partir de 2020, ao preço excepcional de
R$ 278/MWh, indexado à variação da inflação.
A Albioma supervisiona as operações da planta desde o início da safra 2014/15. O
fechamento desta operação deverá se traduzir em uma contribuição positiva para o
EBITDA e para o Lucro líquido do Grupo já no ano de 2015.

Próximo encontro marcado: publicação do faturamento do terceiro
trimestre do exercício de 2015, em 28 de outubro de 2015 antes
da abertura do mercado.

_____

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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