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Diversificação das fontes de
biomassa sustentável do Grupo
A Albioma anuncia a aquisição da usina de produção de pellets de madeira de La
Granaudière, na província de Quebec, no Canadá. Esta operação, concluída após um
processo organizado por Raymond Chabot, administrador judicial, permite que o Grupo
diversifique suas fontes de biomassa sustentável, complementando a carteira de contratos
desenvolvida com os principais fornecedores internacionais.
Com localização ideal para abastecer as usinas caribenhas do Grupo, esta usina produz
pellets com certificação SBP a partir de resíduos de madeira, ou de madeira de baixa
qualidade. A madeira é oriunda de florestas com certificação de gestão sustentável1.
A transação também inclui um contrato de longo prazo para acesso a 45.000 toneladas de
capacidade de armazenamento de pellets no Porto de Quebec, bem como garantias de
fornecimento de matérias-primas do Ministério de Florestas, Vida Selvagem e Parques
Nacionais canadense.
A usina está desativada desde julho de 2021 devido à situação de administração judicial,
e tem o retorno de suas atividades previsto para o início de 2022. Sua capacidade de
produção nominal de 200.000 toneladas será atingida após a realização de investimentos
adicionais.

Frédéric Moyne, Presidente e CEO de Albioma afirma: “Desejamos as boas-vindas aos
colaboradores de La Granaudière, que trarão suas competências para a Albioma. Graças a
esta transação, que proporciona acesso a uma capacidade de produção de pellets que
atende aos mais rigorosos requisitos de sustentabilidade, a Albioma continua e amplia seu
compromisso com a transição energética nos departamentos ultramarinos franceses. Além
da biomassa local, que já possui uma prioridade natural para dinamizar a economia
circular, a diversificação de nossas fontes de suprimentos é essencial para garantir uma
produção de energia renovável de forma contínua nas zonas não interconectadas“.

Próximo encontro marcado: resultados anuais do exercício de 2021, em 2
de março de 2022 (antes do pregão).
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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.
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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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