Comunicado de imprensa
Paris la Défense, 02 de abril de 2020

Albioma conquista projetos solares
de 17 MWp nos Territórios
Ultramarinos Franceses
Albioma anuncia hoje ter obtido uma potência agregada de 17 MWp durante a licitação
governamental sobre
"projetos fotovoltaicos no solo e telhados em zonas não
interconectadas (ZNI) na Córsega e nos territórios ultramarinos franceses” de julho de
2019.
Esta potência é distribuída por 27 projetos (8 com o armazenamento e 19 sem
armazenamento), situadas em áreas ultramarinas onde Albioma já está presente: Reunião,
Mayotte, Guiana e Guadalupe.
A construção destes projetos está prevista a partir de 2021.
Frédéric Moyne, Presidente e CEO de Albioma afirmou: "Com 17 MWp conquistados nos
91 MWp atribuídos a nossas áreas (excluindo Córsega), nós demonstramos a experiência
de nossas equipes e a competitividade dos nossos projetos. No contexto muito específico
da atual crise sanitária do Covid-19, congratulo-me com o compromisso de todos os
funcionários do Grupo que garantem cotidianamente a continuidade do serviço de
produção de energia elétrica. Até à data, todas as unidades solares térmicas estão
operando, exceto ALM-3 (em Guadalupe), em parada para a obra de conversão para
biomassa, e permitem, além disso, assegurar o fornecimento de energia para o bom
funcionamento das campanhas do açúcar no Caribe. “

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do ano
fiscal de 2020, 27 de abril de 2020 (após o encerramento da Bolsa).
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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 opera nos departamentos ultramarinos franceses, na França continental,
na Ilha Maurício e no Brasil. Desenvolveu há 25 anos uma parceria única com o
mundo sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço,
resíduo fbroso da cana de açúcar.
Principal produtora de energia fotovoltaica nos departamentos ultramarinos
franceses, onde constrói e opera projetos inovadores com armazenamento, a
Albioma reforçou a sua posição na França continental.
As ações da Albioma são cotadas na NYSE EURONEXT PARIS (compartimento B)
e elegíveis ao SRD e PEA-PME (ISIN FR0000060402 - Mnemo ABIO).
O Grupo também está incluído no Índice Gaïa, o índice de valores médios
responsáveis.
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