Comunicado de imprensa
Paris La Défense, terça-feira, 15 de julho de 2021

Brasil: Albioma Codora Energia
vence leilão para assegurar a venda
de energia da sua usina 100% bagaço
A Albioma anuncia que sua subsidiária brasileira Albioma Codora Energia foi vencedora,
em 8 de julho passado, de um leilão referente a um novo contrato de venda (PPA - Power
Purchase Agreement) de energia elétrica, com duração de 20 anos a partir de 2025, num
volume de 64 GWh, com um preço garantido de 202,35 reais/MWh, indexado pela inflação.
Este contrato poderá ser honrado pelo aumento do volume de moagem da usina adjacente
e pela valorização energética da vinhaça em biogás (resíduo da destilação de etanol). A
maior parte da produção da Albioma Codora Energia já está vendida no mercado regulado,
com contratos a longo prazo indexados pela inflação.
A usina de cogeração Codora Energia (68 MW), da qual a Albioma possui 65% de
participação do capital após aquisição em 2015, está localizada no estado de Goiás
adjacente à usina/destilaria pertencente ao grupo Jalles Machado. Desde 2015, data de
início da parceria, a exportação de energia aumentou em 40%, notadamente graças à
melhoria da disponibilidade industrial dos ativos realizada pela Albioma, enquanto a Jalles
Machado instalou uma usina de açúcar como complemento à destilaria existente.

Próximo encontro: resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2021, em quarta-feira,
28 de julho de 2021 (após o pregão).
Sobre a Albioma
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Produtora independente de energia renovável, a Albioma está envolvida na transição
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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
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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.
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.
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