Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 21 de abril de 2022

Informativo financeiro trimestral de
31 de março de 2022
Forte crescimento do faturamento bruto no 1o trimestre (+27%)
com, excluindo o efeito dos preços dos combustíveis, alta de 4%
Muito bom desempenho nas unidades termelétricas nos territórios
ultramarinos franceses
Positiva contribuição da 2a usina de energia geotérmica na Turquia,
adquirida no início do ano
No 1o trimestre de 2022, o faturamento bruto do Grupo teve forte crescimento (+27% em
comparação com o 1o trimestre de 2021).
Este aumento foi resultado de:
▪

aumento dos preços dos combustíveis, principalmente carvão e óleo combustível, em
um contexto de retomada econômica pós-COVID associada à diminuição da oferta
desde o início do conflito na Ucrânia; excluindo o efeito dos preços do combustível, o
faturamento teve alta de 4%;

▪

bom desempenho nas unidades termelétricas nos territórios ultramarinos franceses;

▪

efeito de perímetro, ligado à integração ao Grupo da segunda usina de energia
geotérmica da Albioma na Turquia

1o trimestre
de 2022

1o trimestre
de 2021

Variação
(%)

143,1

110,9

+29%

10,8

11,4

-5 %

Brasil

2,5

2,6

-1 %

Energia Geotérmica

3,3

0,8

ND

Holding e Outros

0,3

0,4

NS

160,1

126,0

+27%

França – Biomassa térmica
França – Energia solar

1

Total
1.

Incluindo Espanha e Itália.

França
Biomassa térmica
Excelente disponibilidade das unidades termelétricas
O faturamento bruto da atividade de Biomassa Térmica na França teve um nítido aumento
de 29% em comparação ao 1o trimestre do exercício de 2021, chegando a 143,1 milhões
de euros, levando-se em consideração a indexação contratual do preço de venda da
energia elétrica ao preço dos combustíveis. Os preços destes últimos tiveram forte alta,
em um contexto de retomada econômica pós-COVID associada à diminuição da oferta
desde o início do conflito na Ucrânia.
Excluindo o efeito dos preços dos combustíveis, o faturamento bruto cresceu 4% devido à
boa disponibilidade das unidades, e as paradas de manutenção realizadas durante este
trimestre ocorreram em boas condições.
A taxa de disponibilidade ficou em 90,5% no 1o trimestre de 2022, contra 83,3% no 1o
trimestre de 2021, e a produção de energia elétrica das unidades termelétricas chegou a
399 GWh, o que se compara a 437 GWh no 1o trimestre de 2021, levando em consideração
a redução contínua das taxas de mobilização da EDF na Ilha da Reunião em conexão com
os preços elevados do carvão e do CO2.

Construção e desenvolvimento de projetos
Continuação das obras de conversão para 100% biomassa da usina Albioma Bois-Rouge
A conversão da usina Bois-Rouge para 100% biomassa se manteve em boas condições no
início de 2022. O abandono total do carvão está previsto para o final de 2023 e as reservas
locais de biomassa disponível (bagaço, madeira de árvores e de poda, etc.) serão
valorizadas prioritariamente, complementadas por importações de biomassa rastreável (de
acordo com o regulamento relativo à madeira da União Europeia) e sustentável (normas
do tipo FSC ou PEFC exigidas de nossos fornecedores) na forma de pellets de madeira.
Conversão da usina Albioma Le Gol para 100% biomassa
O Grupo teve ciência da publicação da deliberação da Comissão de Regulação de Energia
da França (CRE), de 24 de fevereiro de 2022, que valida o aditivo ao contrato de compra
de energia elétrica, e que determina tanto o custo do projeto completo de conversão da
usina Albioma Le Gol, na Ilha da Reunião, para biomassa quanto a extensão de sua
operação até 2044. Esse parecer favorável surge na sequência da publicação da decisão
ministerial de 17 de janeiro de 2022, que estabelece a taxa de remuneração dos capitais
imobilizados para a realização das obras de conversão que foram definidas após proposição
feita pela CRE.

Energia Solar
Produção estável
O faturamento da atividade de Energia solar teve queda de 5%, tendo atingido 10,8
milhões de euros. Isto engloba as reduções resultantes da revisão das tarifas S06-S10.
A produção atingiu 28 GWh no 1o trimestre do exercício, ante 29 GWh no 1 o trimestre de
2021.

Desenvolvimento de projetos
Durante o trimestre, o Grupo continuou a desenvolver e construir projetos de usinas
fotovoltaicas em todas as regiões em que está presente.
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Brasil
Biomassa térmica
Entressafra e operações de manutenção das usinas
Durante a entressafra da cana-de-açúcar no 1o trimestre, as quatro usinas do Grupo
realizaram sua manutenção anual.
A atividade registrou um faturamento bruto de 2,5 milhões de euros (contra 2,6 milhão de
euros no 1o trimestre de 2021).

Turquia
Energia Geotérmica
Integração da usina Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. e
produção em linha com as expectativas
As duas usinas de energia geotérmica do Grupo tiveram bom desempenho durante este
trimestre. A produção foi de mais de 45 GWh no 1 o trimestre, em linha com as
expectativas. A produção da usina de Gümüskoÿ subiu 38% em relação ao 1 o trimestre de
2021.
Não se deve esquecer que o Grupo adquiriu a usina Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik
Üretim A.Ş. no último 14 de fevereiro.

Evolução da governança
Em 5 de abril de 2022, Marie-Claire Daveu informou à Albioma sua intenção de deixar o
cargo de Administradora à disposição do Conselho a partir de 31 de julho de 2022,
considerando que sua candidatura à função de Administradora ter sido hoje submetida à
Assembleia Geral dos acionistas desta empresa Engie. A composição do Conselho de
Administração da Albioma será, consequentemente, revista nos próximos meses.

Continuam as negociações com a KKR
Em 9 de março de 2022, a Albioma confirmou, após rumores dos mercados, estar em
negociações preliminares com a KKR. Essas negociações continuam atualmente.

3

Próximo encontro marcado: Assembleia Geral Anual, 25 de maio de
2022, às 15h00.
Sobre a Albioma

Contatos

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, territórios ultramarinos franceses, Ilha Maurício, Brasil e
Turquia.
Ele desenvolveu durante 30 anos uma parceria única com o mundo sucroenergético 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 territórios ultramarinos
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franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com armazenamento, bem como
na França metropolitana.
Em 2021, o Grupo adquiriu uma primeira usina de energia geotérmica na Turquia. A atividade
cresceu em 2022 com uma segunda usina na mesma região geográfica.
Albioma está cotada na Euronext Paris compartimento B, é elegível SRD, PEA, PEAPME e é

www.albioma.com

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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