Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 19 de julho de 2021

Albioma ganha 12 MWp de projetos
de energia solar nos departamentos
ultramarinos franceses
Em sequência ao anúncio do Ministério da Transição Ecológica francês, Albioma anunciou
que ganhou uma potência agregada de 12 MWp durante o quarto período da licitação
governamental "CRE 4 PV" para a construção e operação de instalações de geração de
energia a partir de energia solar e localizadas em áreas não interconectadas (ZNI).
Esta potência é repartida por 23 projetos localizados em áreas nos departamentos
ultramarinos franceses onde a Albioma já está presente: Reunião, Mayotte, Martinica,
Guiana e Guadalupe.
Ao longo de todo o concurso (ou seja, cinco períodos de candidatura desde abril de 2020),
o Grupo confirma o seu estatuto de líder em energia fotovoltaica nos Territórios
Ultramarinos Franceses, com um ganho total de 40 MWp.
A construção destes projetos está prevista a partir de 2022.

Próximo encontro: demonstração do resultado do primeiro semestre do
exercício de 2021, em 28 de julho de 2021 (após encerramento 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 Territórios Ultramarinos Franceses, na França, em
Maurício e no Brasil. 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.
Albioma é também a maior produtora de energia fotovoltaica no Ultramar francês,
onde constrói e opera projetos inovadores com armazenamento, e reforçou
recentemente a sua posição na França.
As ações da Albioma são negociadas na NYSE 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.
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