Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 12 dezembro 2018

A Albioma, líder em energia solar nos
departamentos ultramarinos
franceses, fortalece sua presença na
França continental com a aquisição
da Eneco France
Criada em 2008 e com uma posição inovadora em autoconsumo, a Eneco France
desenvolve, constrói e opera usinas fotovoltaicas em telhados e galpões agrícolas em
residências ou instalações industriais no sul da França. O Grupo possui um parque
fotovoltaico com capacidade instalada de 17 MW e possui um belo portfólio de projetos em
desenvolvimento. Além disso, a Eneco France opera uma usina hidrelétrica de 0,5 MW.1
Esta aquisição oferece à Albioma a oportunidade de intensificar seu posicionamento e sua
expansão no campo da energia solar na França continental, completando assim os 8 MW
já instalados no Hexágono. A Albioma tem como meta, de fato, o desenvolvimento de
projetos solares inovadores, com o objetivo de 80% de energia renovável em 2023.
Frédéric Moyne, diretor-geral da Albioma, afirmou: "A Eneco France e a Albioma são
reconhecidas no desenvolvimento de energia solar e participam ativamente da transição
energética na qual o país está envolvido. As habilidades específicas das equipes de
especialistas da Eneco France, localizadas no sul da França, permitirão que a Albioma se
fortaleça no território. Estamos muito felizes em receber os funcionários da Eneco France.
Através desta aproximação estratégica, a Albioma demonstra a importância dada à energia
solar em seu mix energético."
Kees Jan Rameau, Diretor de Crescimento Estratégico da Eneco, disse: "Estamos muito
satisfeitos com a Albioma como compradora devido ao seu perfil sustentável, seu histórico
confiável e sua capacidade de fortalecer ainda mais as nossas antigas atividades no sul da
França. Acreditamos que a Albioma oferecerá um bom ambiente de trabalho com
interessantes oportunidades de crescimento para nossos funcionários, aos quais
agradecemos por seus grandes esforços nos últimos anos. Desejamos a eles e à Albioma
um grande futuro.”
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Cujos ativos são parcialmente ou integralmente detidos pela Eneco.

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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Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida
com a transição energética por meio da biomassa e da energia fotovoltaica.
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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.
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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