Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 27 de junho de 2019

Albioma conquista projetos solares
de 5,2 MWp na França
Albioma anuncia hoje ter obtido uma potência agregada de 5,2 MWp durante a sétima
ronda da licitação relativa a instalações solares em telhados (AO CRE4 “Centrais sobre
edifícios, estufas e galpões agrícolas e coberturas de estacionamento com potência
compreendida entre 100 kWp e 8 MWp”) de março passado.
Os quatro projetos atribuídos são situados na metrópole, em grande parte do sudeste e
também no sudoeste, e iniciarão suas operações no final de 2020.

Albioma tinha adquirido Eneco France em dezembro de 2018, permitindo assim ao primeiro
produtor de energia solar no Ultramar reforçar a sua posição na indústria fotovoltaica da
França metropolitana.

Frédéric Moyne, Presidente e CEO de Albioma afirmou: "Estamos muito felizes por sermos
os vencedores deste concurso. Esta etapa sublinha a relevância da estratégia do Grupo
Albioma, com foco no desenvolvimento de projetos solares inovadores e sem conflitos de
uso no Ultramar onde somos os líderes, mas também na França metropolitana, onde nos
reforçámos em dezembro de 2018 através da aquisição da Eneco France e da criação do
polo Albioma Solaire France. Este sucesso vem expandir nosso portfólio de projetos de
energia solar, que continuarão a se ampliar nos próximos anos. "

Próximo encontro marcado: resultados do primeiro semestre do ano
fiscal de 2019, em 24 de julho de 2019,(após a abertura do mercado).
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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 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.
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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