
 

 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 15 de maio de 2018 

Assinatura de um financiamento de 
110 milhões de euros para a atividade 
solar da Albioma no Oceano Índico 
 

A Albioma Solaire Réunion refinanciou o portfólio de projetos fotovoltaicos no Oceano 

Índico e a implementação de linhas de crédito para financiar os novos projetos do Grupo 

na mesma área durante os próximos 18 meses. 

O financiamento de quase 110 milhões de euros permite ao Grupo Albioma otimizar o 

financiamento de seus projetos existentes, prolongar o prazo de vencimento da dívida 

atual e, ao mesmo tempo, assegurar o financiamento futuro de projetos obtidos na região 

através de vitórias em licitações recentes realizadas pela Comissão de Regulação da 

Energia da França ou devido a obrigações de compra. 

Este financiamento inovador, a partir de um portfólio que combina vários projetos distintos, 

garante o crescimento do Grupo nos próximos anos dentro da atividade de energia 

fotovoltaica na região do Oceano Índico em condições muito boas. 

A operação é realizada com o Caisse d'Epargne CEPAC na condição de coordenador 

responsável. Bpifrance et BRED participaram da transação. Natixis atua como o único 

banco de cobertura para a transação. 

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos 

ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com 

armazenamento. Recentemente, o Grupo anunciou a construção de 51 usinas fotovoltaicas 

nos telhados da SHLMR (Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de Reunion - 

Sociedade Anônima de Habitação Popular da Ilha da Reunião, em tradução para o 

português), que irá atingir potência de 4,8 MWp. 

Próximo encontro marcado: Assembléia Geral, em 30 maio 2018 às 
15 horas, no auditório do centro de conferências Capital 8, 32 rue 

de Monceau, 75008 Paris. 
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Sobre a Albioma Contatos 

Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida 

com a transição energética por meio da biomassa e da energia fotovoltaica. 

O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos franceses, nas Ilhas 

Maurício e no Brasil, desenvolve há vinte anos uma parceria única com o mundo 

sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço, resíduo 

fibroso da cana de açúcar. 

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos 

ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com 

armazenamento de energia. 
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  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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