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Informativo trimestral de 30 de
setembro de 2021
Alta do faturamento bruto:
- nos primeiros nove meses do ano: +11%
- no trimestre: +19%
Forte crescimento, impulsionado pela conversão da usina em Guadalupe
(ALM3) para operação com biomassa, pelas unidades no Brasil e pela
estreia de energia geotérmica na Turquia
Continuação das obras de conversão na Ilha da Reunião: confirmação da
trajetória de energias renováveis do Grupo, para + de 80% em 2023,
+ de 90% em 2025 e praticamente 100% em 2030
Confirmação de metas para 2021

Faturamento bruto do terceiro trimestre de 2021
Acumulado de 9 meses em
30/09/20211

T3 20211

Em milhões de euros

T3 2021 T3 2020 Var. %

França – Biomassa
térmica

2021
(9 meses)

2020
(9 meses)

Var. %

127,0

106,3

+19%

360,2

323,6

+11%

13,0

12,9

+1%

36,9

37,0

-0%

Brasil

8,6

6,3

+38%

17,0

14,8

+15%

Holding e Outros

1,1

0,3

+243%

3,4

1,1

+205%

149,7

125,8

+19%

417,4

376,5

+11%

França – Energia
solar2

Total
Observações
1.

Números não auditados.

2.

Incluindo Itália e Espanha.

Nos nove primeiros meses do ano, o faturamento bruto totalizou 417,4 milhões de euros,
um aumento de 11% em relação a 2020 (376,5 milhões de euros), principalmente devido
ao impacto anual da conversão da usina em Guadalupe (ALM3) para operação com
biomassa, e ao excelente desempenho das unidades termelétricas no Brasil. Também inclui
o faturamento bruto da empresa Gümüsköy, na Turquia, consolidada a partir de 26 de
janeiro deste ano, bem como o forte aumento dos preços de combustíveis, em uma
conjuntura de retomada econômica mundial (sem efeito direto na margem, considerando
a indexação contratual do preço de venda da energia elétrica no custo do combustível).

O faturamento bruto do trimestre chegou a 149,7 milhões de euros, um aumento de 19%
em relação ao 3o trimestre de 2020 (125,8 milhões de euros).

França
Biomassa Térmica
Faturamento bruto da atividade termelétrica em alta de 11%
A disponibilidade das unidades foi de 89,3% nos nove primeiros meses do exercício, o que
se compara a 86,1% de janeiro a setembro de 2020, apesar de algumas interrupções
fortuitas, relacionadas com acidentes técnicos ocorridos em agosto, nas usinas de Gol e
Galion. No ano passado, a disponibilidade foi afetada pela parada prolongada da Unidade
3 de Moule durante as obras de conversão da usina para operação com biomassa.
A produção de todas as unidades atingiu 1.446 GWh no final dos nove primeiros meses do
ano, ante 1.476 GWh de janeiro a setembro de 2020. Isso se deu principalmente por conta
da redução da taxa de mobilização pela EDF das usinas na Ilha da Reunião após o aumento
do preço do carbono e a forte alta do preço do CO2.
Nos nove primeiros meses do ano, o faturamento bruto da atividade termelétrica na França
subiu 11% (360,2 milhões de euros, comparado com 323,6 milhões de janeiro a setembro
de 2020). Excluindo o efeito dos preços dos combustíveis, o faturamento bruto cresceu
5%, especialmente devido à contribuição adicional associada ao impacto anual da
conversão da Unidade 3 de Moule para operação com biomassa. O faturamento bruto da
atividade teve alta de 19% no 3o trimestre de 2021 (127,0 milhões de euros, o que se
compara a 106,3 milhões de euros no 3o trimestre de 2020).

Construção e desenvolvimento de projetos
No contexto das obras de conversão da usina Bois-Rouge para operação 100% de
biomassa, a Albioma inflou duas cúpulas em Port Est e uma cúpula no recinto da usina.
Com volume de 45.000 m³ e altura de 39 m (cúpulas de Port), elas permitirão o
armazenamento impermeável de biomassa. No futuro, a conversão de Bois-Rouge 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 CO₂ equivalente por ano, uma queda de 84% das emissões diretas em
comparação à operação atual da usina.
O Grupo continua a desenvolver seus projetos, principalmente com vistas a converter para
operação com biomassa o restante de suas usinas termelétricas nos departamentos
ultramarinos franceses durante os próximos anos.

Energia Solar
Produção estável das unidades de energia solar
A produção de energia elétrica fotovoltaica ficou estável, em 93 Gwh, mesmo com a falta
de sol em todas as regiões, especialmente na Guiana Francesa.
A atividade de Energia Solar registrou faturamento bruto de 13,0 milhões de euros no
3o trimestre de 2021, apresentando estabilidade em relação ao 3 o trimestre de 2020. O
acumulado dos nove primeiros meses do ano chegou ao total de 36,9 milhões de euros, o
que se compara a 37,0 milhões de euros de janeiro a setembro de 2020.
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Desenvolvimento de projetos e inauguração de novas usinas
O Grupo continuou a construir e desenvolver projetos em telhados na Ilha da Reunião, em
Mayotte e na França continental.
Além disso, várias usinas iniciaram suas atividades nessas mesmas regiões (3,6 MWp
adicionais no trimestre).

Lei francesa das finanças 2021: mudanças no quadro regulatório
O parágrafo sexto do artigo 54 da lei francesa das finanças de 2021, votada em 16 de
dezembro do ano anterior, prevê a possibilidade de uma revisão para baixo das tarifas dos
contratos de compra de energia solar assinados entre 2006 e 2010. Os textos de
implementação especificando o nível da redução deverão ser publicados muito em breve.
Para o Grupo, as unidades teoricamente atingidas pela medida representam até 57 MWp
e cerca de 6% do faturamento bruto. Como indicação, uma queda de 10% nas tarifas
levará a uma perda de EBITDA de 2 a 3 milhões de euros anuais. Uma depreciação dos
ativos em questão pode ser necessária. De acordo com o último projeto de decreto, entre
as nossas unidades atingidas, apenas algumas unidades no solo seriam afetadas de forma
significativa.

Brasil
Biomassa térmica
Excelente desempenho das unidades e licitações vencidas em leilões de
emergência devido à estiagem
As usinas brasileiras alcançaram excelentes desempenhos operacionais. A produção total
de energia elétrica atingiu 427 GWh. Excluindo Vale do Paraná (inaugurada em dezembro
do ano passado), a produção subiu 18%, para 299 GWh, o que se compara a 253 GWh no
primeiro trimestre de 2020.
Diante da intensa estiagem que castiga severamente a produção hidrelétrica do país, os
preços da energia elétrica estão atingindo níveis recordes, com um preço spot de 577 reais
por MWh no final de setembro. Algumas das entidades do Grupo também puderam vender
parte da sua produção a preços em torno de 1.500 reais por MWh em setembro, como
parte de leilões de emergência (Emergency Regulated Auctions) estipulados pelo governo
para compensar o déficit de produção.
Nos nove primeiros meses do ano, o faturamento bruto teve alta de 15% e totalizou 17,0
milhões de euros (em comparação com 14,8 milhões de euros de janeiro a setembro de
2020). Excluindo o efeito cambial (-2,0 milhões de euros), o faturamento bruto cresceu
29%. O faturamento bruto da região chegou a 8,6 milhões de euros no 3 o trimestre de
2021, um aumento de 38% em relação a 2020 (6,3 milhões de euros).

Turquia
Energia Geotérmica
Bom desempenho da usina e melhoria observada nos rendimentos após
as obras realizadas
Adquirida em 26 de janeiro de 2021, a usina teve um bom desempenho no trimestre. A
produção atingiu 33 GWh, um ligeiro aumento em relação ao mesmo período do ano
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anterior, devido ao aumento de produção observado a partir do final de setembro após as
obras realizadas pelo Grupo.

Confirmação dos objetivos
O Grupo confirma as suas metas de EBITDA de 2021 (206 a 216 milhões de euros) e de
lucro líquido consolidado do Grupo (53 a 59 milhões de euros).

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 A, 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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