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Albioma Caraïbes: assinatura de
aditamento ao contrato da EDF para
a conversão da usina em 100%
biomassa
A Comissão de Regulamentação de Energia (CRE) anunciou em 15 de novembro de 2018
ter validado os termos de um projeto de aditamento ao contrato de venda de energia
elétrica entre a EDF e a usina Albioma Caraïbes (Guadalupe), doravante referida como ALM
3, permitindo a conversão desta usina 100% carvão em usina de biomassa.
Na sequência desta deliberação, a usina ALM 3 assinou o aditamento correspondente ao
contrato de venda de energia elétrica assinado com a EDF em 18 de dezembro de 2018.
As obras de conversão terão início em 2019 para que a usina opere 100% em biomassa
antes do final de 2020. Isso permitirá a redução de emissões em mais de 265.000
toneladas de CO2 equivalente e farão com que a parcela renovável do mix energético de
Guadalupe salte de 20% para 35%.

Próximo encontro marcado: Próximo encontro marcado: resultados
anuais do exercício 2018 em 8 de março de 2019 (antes 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).

Mídia
Charlotte Neuvy
+33 (0)1 47 76 66 65
presse@albioma.com

www.albioma.com

