Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 25 de abril de 2018

Informativo financeiro trimestral de
31 de março de 2018
Disponibilidade excelente das unidades termelétricas na França
Faturamento bruto em alta de 6%
A excelente disponibilidade das unidades na França, a remuneração complementar ligada
aos equipamentos de tratamento de efluentes gasosos e o bom desempenho no Brasil se
traduziram em um aumento de 6 % no faturamento bruto do primeiro trimestre de 2018
(+5% excluindo o efeito do preço dos combustíveis), que chegou a 104,2 milhões de euros
no período em comparação a 98,8 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017.
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Frédéric Moyne, Diretor Geral, declara:
"Após um belo exercício em 2017, nossas usinas continuaram a apresentar desempenhos
sólidos neste trimestre. Nossa usina Galion 2 agora fornece vapor à refinaria de açúcar
vizinha, o que permitiu o início da safra açucareira no prazo e deverá injetar seus primeiros
kWh na rede elétrica martinicana nos próximos dias, com o objetivo de comissionamento
inicial no fim do primeiro semestre de 2018. Na Ilha da Reunião, continuamos com os
trabalhos IED em Gol e Bois-Rouge e planejamos iniciar a fase de testes da turbina de
combustão de Saint-Pierre.”

França Biomassa Térmica : desempenho muito bom das unidades
O faturamento bruto da atividade Biomassa Térmica na França teve aumento de 6% em
comparação ao primeiro trimestre do exercício de 2017, chegando a 91,2 milhões de euros,
incluindo uma contribuição de 0,7 milhão de euros ligada ao aumento dos preços de
combustíveis. Excluindo o efeito dos preços dos combustíveis, o faturamento do terceiro
trimestre teve aumento de 5% em comparação ao primeiro trimestre de 2017, sustentado
pelo bom desempenho e pela remuneração complementar ligada aos equipamentos de
tratamento de efluentes gasosos das unidades ALG-A e ABR-2 no âmbito do programa de
adaptação das unidades à diretiva IED.

A taxa de disponibilidade atingiu 91,5% no primeiro trimestre de 2018, mesmo com um
contexto social ainda tenso, o que se compara a 91,6% no primeiro trimestre do exercício
anterior.
A taxa de mobilização da turbina de combustão de Galion permaneceu em um nível elevado
de 31%, o que se compara a 28% no primeiro trimestre de 2017.
A produção de eletricidade nas unidades termelétricas chegou a 485 GWh, o que se
compara a 526 GWh no primeiro trimestre de 2017, devido a paradas programadas nas
unidades e uma redução da taxa de mobilização dos meios de base, especialmente em
Guadalupe.

França - Solar: desempenho em leve baixa devido à pluviosidade
excepcional na Ilha da Reunião
O faturamento da atividade de energia solar ficou em 9,8 milhões de euros, baixa de 6%
em comparação ao primeiro trimestre de 2017, devido a uma pluviosidade
excepcionalmente elevada na Ilha da Reunião (tempestades e ciclone Berguitta).
A produção atingiu 21 GWh no primeiro trimestre do exercício, o que se compara a 23
GWh no primeiro trimestre de 2017.

Brasil: manutenção anual de duas centrais durante entressafra
açucareira
Albioma Rio Pardo Termoelétrica e Albioma Codora Energia realizaram suas manutenções
anuais em condições muito boas durante os três primeiros meses do exercício. Além disso,
a Albioma Codora Energia continuou a produzir em janeiro graças à utilização do estoque
de bagaço excedente de 2017. A atividade teve faturamento bruto de 1,5 milhão de euros
(contra 1,0 milhão de euros no primeiro trimestre de 2017).

Ilha Maurício: manutenção programada e parada imprevista em uma
usina
A disponibilidade das unidades mauricianas foi de 83% (o que se compara a 99,4% no
primeiro trimestre de 2017) devido à parada anual da usina OTEO La Baraque e a uma
parada imprevista na mesma usina. A produção teve baixa de 20% e chegou a 267 GWh
(336 GWh no primeiro trimestre de 2017).

Confirmação dos objetivos
O Grupo confirma seus objetivos de 2018 de EBITDA de 158 a 166 milhões de euros e de
lucro líquido consolidado de 37 a 42 milhões de euros.

Próximo encontro marcado: Assembleia Geral anual em 30 de
maio de 2018, às 15h00.
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