
 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comunicado de imprensa

Paris La Défense, 7 de dezembro de 2020

Emissão do primeiro “Sustainability- 
Linked Euro PP” da Albioma por um 
montante de 100 milhões de euros
a 7 e 8 anos

Albioma anuncia, em 7 de dezembro de 2020, o sucesso de seu primeiro Sustainability- 
Linked Euro PP, de um montante significativo de 100 milhões de euros.

Este investimento privado é composto por duas parcelas de 7 e 8 anos, respectivamente, 
subscritas por grandes investidores institucionais. Os fundos captados serão utilizados para 
refinanciar o Euro PP existente e para as necessidades gerais de financiamento a médio 
prazo do Grupo, a fim de apoiar a Albioma na realização de seu programa de investimentos. 
Este financiamento, que ultrapassa em 20 milhões de euros o anterior Euro PP criado pelo 
Grupo em 2014 e expira em 8 de dezembro de 2020, reflete a dinâmica de crescimento da 
empresa e a solidez de seus fundamentos.

Com  a  implementação  deste  financiamento, a  Albioma  reforça  seu  compromisso 
estratégico em prol da transição energética, que constitui um dos pilares essenciais de sua 
estratégia de desenvolvimento.

O Grupo desejava associar uma parte das características financeiras de seu financiamento 
à realização de um objetivo de desempenho em matéria de sustentabilidade medido por 
um indicador-chave, a saber, a participação da produção de energia renovável na produção 
total  de  energia  do  Grupo.  A  Albioma  publicou  um  documento-quadro1 conforme  aos 
princípios  estabelecidos  pela  International  Capital  Market  Association,  os  Sustainability- 
Linked Bond Principles, e beneficiando de uma Second Party Opinion2.

O objetivo do Grupo é atingir, até 2030, uma participação de 95% a 100% de energias 
renováveis  em  seu  mix.  Assim,  a  Albioma  compromete-se,  no  âmbito  de  seu 
financiamento, a atingir os seguintes objetivos de evolução do seu mix energético3, graças 
à  conversão  de  todas  as  centrais  históricas  do  Grupo  nos  departamentos  ultramarinos 
franceses para 100% biomassa (abandono total do carvão), um processo em andamento 
desde  2018,  e  o  desenvolvimento  de  novos  projetos  de  energia  renovável  (ENR),

particularmente no setor solar:

- mais de 80% de ENR em 2023, conforme anunciado anteriormente;

- mais de 90% de ENR em 2025. 

                                                        
1  A Albioma compartilhou um “Sustainability-Linked Financing Framework”, disponível no site da empresa: 

www.albioma.com 

2 A Vigeo Eiris comunicou uma Second Party Opinion, disponível no site da empresa: www.albioma.com 

3 O compromisso diz respeito às empresas consolidadas por integração global. 

http://www.albioma.com/
http://www.albioma.com/
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Em função do cumprimento ou não dos objetivos definidos, um mecanismo de ajuste da 

margem (bônus/malus) de até 25 pontos de base fará variar a taxa de juros aplicável aos 

títulos. 

Trata-se do maior investimento realizado por um produtor independente de energia 

renovável no mercado Euro PP até hoje. 

Frédéric Moyne, CEO da Albioma, declarou: “O sucesso desta emissão sem precedentes 

para o Grupo num ambiente turbulento demonstra a confiança dos investidores na 

estratégia que visa alcançar um mix energético de cerca de 100% de energia renovável 

até 2030 no máximo e na credibilidade de sua política de RSE. Este Euro PP sustentável 

nos permite diversificar nossas fontes de financiamento e nos dá mais visibilidade para 

realizar nosso programa de investimentos nos próximos anos em excelentes condições.” 

A liquidação da emissão ocorreu hoje. 

A emissão será cotada no mercado Euronext Access. 

A Natixis e a Société Générale apoiaram a Albioma na realização desta operação inovadora. 

 

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 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. 

Investidores 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Mídia 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

  A Albioma é negociada na Euronext Paris, compartimento B, elegível a SRD, PEA, 

PEA-PME, e faz parte do SBF 120 e CAC Mid 60. 

O Grupo também está incluído no Índice Gaïa, o índice de valores médios 

responsáveis. 

www.albioma.com 
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