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Paris La Défense, 21 de março de 2019 

Albioma Solaire France: assinatura 
de financiamento de 61 millions de 
euros para refinanciar os ativos da 
Eneco e acelerar o desenvolvimento 
 

A subsidiária da Albioma Solaire France, que é proprietária e operadora de usinas 

fotovoltaicas adquiridas da Eneco no último mês de dezembro, obteve um empréstimo de 

longo prazo no total de 61 milhões de euros.  

Este financiamento de projetos “sem recurso” (nonrecourse loan) permite refinanciar os 

ativos existentes e abrange um montante destinado a financiar a carteira de projetos de 

usinas fotovoltaicas de pequena e média potência. Este financiamento garante o 

crescimento do Grupo na França continental em sua atividade de energia solar e possui 

condições muito atrativas. 

A operação foi realizada com a Natixis Energeco e a Unifergie. 

Comprometida com a transição energética, a Albioma anunciou a aquisição da Eneco 

France em dezembro de 2018, para fortalecer sua posição e sua expansão na esfera da 

energia solar na França continental complementando os 8 MW já instalados no Hexágono. 

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 

exercício de 2019, em 24 de abril de 2019 (antes do início do pregão). 

 

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 25 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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