
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 13 de julho de 2021 

Situação na sequência do ataque 
cibernético de 4 de maio 
 

Como anunciado em nosso comunicado de imprensa de 7 de maio, a Albioma foi vítima de 
um ataque cibernético de ransomware, que afetou a rede informática do Grupo. Para 
lembrar, o ataque não teve nenhum impacto sobre as operações da atividade industrial; 
todas as unidades do Grupo continuam a funcionar normalmente. 

As equipes de TI da Albioma demonstraram sua capacidade de resposta, restaurando o 
sistema de informação corporativo do Grupo o mais rapidamente possível. As investigações 
que diligenciamos, conduzidas em profundidade por peritos em segurança cibernética, 
revelaram ter ocorrido uma extração de dados da empresa. Tomamos todas as medidas 
de vigilância e proteção adequadas à situação. 

A empresa apresentou queixa, e trabalha em estreita colaboração com as autoridades 
competentes. As apólices de seguro específicas foram ativadas. 

Próximo encontro: resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 

2021, em 28 de julho de 2021 (após o pregão). 

 

Sobre a Albioma Contatos 

Produtora independente de energia renovável, a Albioma está envolvida na 

transição energética através das energias renováveis (biomassa, solar e 

geotérmica). 

O Grupo tem operações na França, departamentos ultramarinos franceses, Ilha 

Maurício, Brasil e Turquia. 

Ele desenvolveu durante 25 anos uma parceria única com o mundo da produção 

de açúcar 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, bem como na França metropolitana. 

Recentemente, o Grupo anunciou a aquisição de uma usina de energia geotérmica 

na Turquia. 
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  Albioma está cotada na Euronext Paris compartimento A, é elegível SRD, PEA, 

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

O Grupo também está incluído no Gaïa-Index, o índice dos valores responsáveis 

médios. 

www.albioma.com 
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