
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 10 dezembro 2018 

Albioma anuncia a cessão de sua 

atividade de metanização na França 

para a Evergaz 
 

Biométhanisation Partenaires, empresa comum da Evergaz e Meridiam, fortalece sua 

presença na França ao adquirir a subsidiária Methaneo do Grupo Albioma, uma produtora 

independente de energia renovável de biomassa térmica e energia fotovoltaica. 

Com uma capacidade de 3,2 MWe, as três unidades de metanização agrícola operadas pela 

Methaneo (Tiper, Capter e Sainter) estão localizadas nas regiões francesas de Nouvelle-

Aquitaine e Pays de la Loire. 

Para Frédéric Moyne, diretor-geral da Albioma “As três unidades Methaneo, que iniciaram 

as atividades em 2013, representam uma produção anual de [--] MWh. Este nível foi 

alcançado devido ao envolvimento das equipes e às melhorias dos processos industriais 

implementados com o impulso da Albioma. Hoje, estou feliz com a aquisição da Methaneo 

pela Biométhanisation Partenaires, o que permitirá a criação de um agente mobilizador do 

desenvolvimento do setor de metanização na França”. 

Com essas aquisições, o portfólio francês da Evergaz agora inclui nove unidades de 

metanização, das quais uma está em construção. Ao acrescentar a Alemanha e a Bélgica, 

a Evergaz agora possui e opera 14 usinas de biogás, gerando 28 MWe, logo, 7.000 Nm3/h 

de biometano e 626 GWh PCS produzidos por ano. Evergaz tem como meta para 2022 

uma produção anual de energia de biometano de 120 milhões de Nm3, uma capacidade 

instalada de 64 MWel e o tratamento de mais de 1 milhão de toneladas de resíduos 

orgânicos por ano. 

Alain Planchot, diretor-geral da Evergaz, afirmou: “Essas aquisições estão perfeitamente 

alinhadas com a visão da Evergaz de construir uma plataforma de competências 

especializadas na propriedade e gerenciamento de usinas de biogás na França e na Europa. 

A Evergaz tem o prazer de trabalhar com parceiros locais das três unidades para garantir 

que estas instalações respondam integralmente aos desafios econômicos, ambientais e 

sociais dos territórios em que operam”. 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do exercício de 

2018, em 8 de março de 2019 (antes do início do pregão). 
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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. 

Investidores 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Mídia 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

  As ações da Albioma são cotadas na NYSE EURONEXT PARIS 

(compartimento B) e elegíveis ao SRD e PEA-PME (ISIN 

FR0000060402 - Mnemo ABIO). 

www.albioma.com 

 

  

Sobre a Evergaz Contatos 

As an integrated operator specialising in biogas production and 

usage development, Evergaz develops, owns and operates a 

portfolio of biogas production plants. Created in 2008 as Holding 

Verte under the initiative of AQUA, investor-accelerator in the 

environment and energy sector, Evergaz supports and brings 

together territorial stakeholders - farmers, industrial companies 

and public authorities - to provide a sustainable organic waste 

management and treatment solution while producing green energy 

as well as a natural fertiliser. 

Evergaz intends to develop its biogas plants portfolio in the coming 

years, to achieve by 2022 an objective of 120 million Nm3 annual 

biomethane energy production, 64MWel. installed capacity and the 

treatment of more than 1 million metric tons of waste per year. 

Committed to developing the French biogas industry, Evergaz is a 

founding member of Biogaz Vallée® and France Biométhane. 

Evergaz is run by Alain Planchot, CEO, and Frédéric Flipo, Deputy 

Chief Executive Officer and co-founder. Evergaz is an independent 

company, majority owned by its management team, AQUA, 

Meridiam and SWEN Capital Partners. 

Mídia 

Rumeur Publique 

evergaz@rumeurpublique.fr 

Thierry Del Jésus 

+33 (0)1 55 74 84 92 

+33 (0)6 60 47 90 38 

Antoine Bolcato 

+33 (0)1 55 74 84 91 

+33 (0)7 77 14 61 97 

 

 

 
 

 
www.evergaz.com 

www.linkedin.com/company/10418235/ 

  

Sobre a Meridiam Contatos 

Created in 2005 by Thierry Déau, Meridiam is an independent 

investment firm specialising in the development, financing and 

management of long-term, sustainable public infrastructure 

projects. 

Its business model is underpinned by the belief that the 

alignment of interests between the public and the private sector 

can provide key solutions to the needs of the community. 

With offices in Paris, New York, Toronto, Luxembourg, Istanbul, 

Vienna, Addis Ababa and Dakar, Meridiam manages assets worth 

€7 billion and has more than 70 projects under development, 

construction or operation to date. 

Mídia 

Armelle de Selancy 

adeselancy@meridiam.com 

+33 (0)1 44 51 72 41 

 

 

 

www.meridiam.com 
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