Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 21 de abril de 2021

Informativo financeiro trimestral de
31 de março de 2021
Faturamento bruto em ligeira retração (-4%) sobretudo após a
realização de várias paradas de manutenção programadas nas
usinas termelétricas
Dinâmica de crescimento consolidada: prosseguimento das obras de
conversão das unidades para 100% biomassa, desenvolvimento e
construção de projetos solares e bom desempenho da energia
geotérmica
Confirmação dos objetivos
No primeiro trimestre de 2021, o faturamento bruto do Grupo teve ligeira retração de 4%.
Essa queda moderada resultou:
▪

Principalmente de paradas programadas realizadas neste trimestre, que totalizaram
146 dias de interrupções de unidades no primeiro trimestre de 2021, contra 31 dias
no primeiro trimestre de 2020. Algumas paradas de manutenção tinham, de fato, sido
adiadas devido à crise sanitária;

▪

De paradas técnicas acidentais em uma usina da Ilha da Reunião.

Contudo, o faturamento bruto foi sustentado por:
▪

Contribuição suplementar ligada ao efeito do ano inteiro do prêmio de conversão de
Moule 3;

▪

Bom desempenho, alinhado às expectativas, da usina geotérmica de Gümüskoÿ,
adquirida pelo Grupo em 26 de janeiro de 2021.

1o trimestre de
2021

1o trimestre de
2020

Variação (%)

110,9

115,8

-4%

11,4

11,6

-2%

Brasil

2,6

3,2

-19%

Holding e Outros

1,2

0,4

NS

126,0

130,9

-4%

França – Biomassa térmica
França – Energia solar
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Total
Incluindo Espanha e Itália.

França
Biomassa térmica
Execução de paradas programadas em usinas da Ilha da Reunião e de
Guadalupe
O faturamento bruto da atividade de Biomassa térmica na França teve redução de 4%, em
comparação ao primeiro trimestre do exercício de 2020, chegando a 110,9 milhões de
euros.
A queda no faturamento bruto foi resultado principalmente de paradas programadas no
primeiro trimestre (146 dias de interrupções de unidades, contra 31 dias no primeiro
trimestre de 2020) que tinham sido adiadas devido à crise sanitária em 2020, e de paradas
técnicas acidentais em uma usina da Ilha da Reunião.
A taxa de disponibilidade ficou em 83,3% no primeiro trimestre de 2021, contra 90,6% no
primeiro trimestre de 2020, e a produção de energia elétrica das unidades termelétricas
chegou a 437 GWh, o que se compara a 517 GWh no primeiro trimestre de 2020.

Desenvolvimento de projetos
100 % biomassa para a unidade 3 de Albioma Le Moule (ALM3) em Guadalupe - Finalização
das obras
A unidade de 3 da usina de Moule, em Guadalupe, voltou a funcionar em 23 de novembro,
após o final das obras de conversão para 100% biomassa. Esta conversão permitirá uma
redução de mais de 265.000 toneladas de emissões de CO 2 equivalente (uma redução
líquida de cerca de 87% face ao funcionamento com carvão) e vai aumentar a parte
renovável na matriz energética de Guadalupe de 20% para 35%. Desde o reinício das
atividades, a usina tem operado normalmente.
Conversão da usina Bois Rouge para 100% biomassa
As obras de conversão da usina Bois Rouge para 100% biomassa começaram durante este
trimestre. As reservas locais de biomassa disponível (bagaço, madeira de árvores e de
poda, etc.) serão valorizadas prioritariamente, e complementadas por importações de
biomassa rastreável (de acordo com o regulamento relativo a madeira da União Europeia)
e sustentável (normas do tipo FSC ou PEFC exigidas de nossos fornecedores) na forma de
granulados de madeira. No futuro, a conversão irá aumentar a participação de energias
renováveis na matriz energética da Ilha da Reunião de 35% para 51%, e irá reduzir as
emissões de gases de efeito estufa em cerca de 640.000 toneladas de CO 2 equivalente por
ano, uma queda de 84% das emissões diretas em comparação à operação atual da usina.
Além disso, o financiamento dos investimentos de conversão da usina foi firmado durante
o trimestre.
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Energia Solar
Produção em ligeira alta
O faturamento da atividade de Energia solar permaneceu estável em 11,4 milhões de
euros.
A produção atingiu 29 GWh no primeiro trimestre do exercício, frente a 27 GWh no primeiro
trimestre de 2020.

Desenvolvimento de projetos
Durante o trimestre, o Grupo continuou a desenvolver e construir projetos de usinas
fotovoltaicas em todas as regiões em que está presente. O Grupo havia ganho 40 MWp de
projetos em 2020, com inícios de operação previstos para 2021 e 2022.

Brasil
Biomassa térmica
Entressafra e operações de manutenção das usinas
Durante a entressafra da cana-de-açúcar no primeiro trimestre, as quatro usinas do Grupo
realizaram sua manutenção anual.
A atividade registrou um faturamento bruto de 2,6 milhões de euros (contra 3,2 milhão de
euros no primeiro trimestre de 2020). Excluindo o efeito do câmbio, o faturamento bruto
teve aumento de 9%.

Turquia
Energia Geotérmica
Produção alinhada às expectativas e obras no segundo semestre
A usina de Gümüskoÿ, adquirida em janeiro de 2021, teve um bom desempenho durante
o trimestre. A produção foi de mais de 13,5 GWh no 1 o trimestre, alinhada às expectativas,
e estável ao se comparar ao mesmo período do ano anterior.
Com o apoio das equipes existentes, as obras para ampliar a produção deverão ter início
no começo do segundo semestre.

Confirmação dos objetivos
O Grupo confirma seus objetivos de EBITDA para 2021, de 206 a 216 milhões de euros, e
de lucro líquido consolidado do Grupo, de 53 a 59 milhões de euros (excluindo potenciais
efeitos da Lei de Finanças francesa de 2021 referente à revisão das tarifas de energia
fotovoltaica entre 2006 e 2010, e novos efeitos ligados à pandemia de coronavírus).

Próximo encontro marcado: Assembleia Geral Anual, 25 de maio de
2021 às 15h00.
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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.

Investidores
Julien Gauthier
+33 (0)1 47 76 67 00

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.

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

Recentemente, o Grupo anunciou a aquisição de uma usina geotérmica na
Turquia.
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.

www.albioma.com

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