
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 13 de março de 2017 

Albioma Caraïbes: assinatura de 
financiamento de 68 milhões de euros 
para a conversão da usina em 100% 
biomassa 
 

A Albioma Le Moule realizou um novo empréstimo de longo prazo (19 anos) de 68 milhões 

para sua usina Albioma Caraïbes (34 MW - inaugurada em 2011) sem recorrer aos 

acionistas, complementando a dívida existente. Este empréstimo será usado para financiar 

a construção de novas infraestruturas e modificações nas instalações da usina, visando 

sua operação com 100% de biomassa em substituição total do carvão durante o ano de 

2020. O montante também será usado para financiar o trabalho necessário para colocar a 

fábrica em conformidade com a diretiva IED aplicável a partir de 1º de janeiro de 2020. 

A transação foi realizada com os bancos históricos da empresa: BNP Paribas e CIC, como 

intermediários, e Bpifrance, em condições de mercado muito atraentes. 

Após a conclusão desses investimentos, o Grupo irá operar duas usinas termelétricas na 

zona do Caribe funcionando exclusivamente à base na biomassa. Em setembro de 2018, a 

Albioma anunciou o início das operações da primeira usina 100% de bagaço/biomassa nos 

departamentos ultramarinos franceses, Galion 2, localizada na Martinica. 

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 

exercício de 2019 em 24 de abril de 2019 (antes 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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