COMUNICADO DE IMPRENSA
Paris La Défense, 23 de dezembro de 2020

Albioma conquista projetos solares
de 12 MWp na França
A Albioma anuncia que obteve uma capacidade total de 12,1 MWp nas licitações
governamentais relativa a construção e operação de instalações de geração de eletricidade
usando a energia solar em zonas não interconectadas (NIZ) por um lado, e na França
metropolitana (Innovation 3.º período) por outro.
17 projetos com uma capacidade total de 7,6 MWp (nos tetos, com armazenamento),
foram declarados vencedores do concurso das ZNI em agosto de 2020. Estes projetos
estão localizados em Reunião, Martinica e Guadalupe.
Um projeto de 4,5 MWp (no solo, sem armazenamento), na região francesa de Aude, foi
escolhido no 3.º período da licitação Innovation de junho de 2020.

A construção destas instalações está prevista a partir de 2021.

Próximo encontro: demonstração do resultado do exercício de 2020, em
4 de março de 2021 (antes do início do pregão).
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Produtora independente de energias renováveis, a Albioma está envolvida na
transição energética através da biomassa e da energia fotovoltaica.
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O Grupo tem operações nos departamentos ultramarinos franceses, na Ilha
Maurício e no Brasil. Ele desenvolve há mais de 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, e reforçou recentemente a sua posição na França.
As ações da Albioma são negociadas na EURONEXT PARIS (compartimento B) e
são elegíveis ao SRD e ao PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO).
O Grupo também está incluído no Gaïa-Index, o índice dos valores responsáveis
médios.

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

www.albioma.com

