
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Paris La Défense, 22 de agosto de 2022 

Brasil: entrada no mercado da 
energia solar 
 

Albioma, produtora independente de energia renovável, concluiu em 17 de agosto a 

aquisição de uma carteira de seis usinas fotovoltaicas no Brasil com uma capacidade total 

instalada de 31,6 MWp.  

Sob os termos do contrato assinado com a GreenYellow, especialista em produção solar 

fotovoltaica descentralizada, projetos de eficiência energética e serviços de energia na 

França e no exterior, Albioma torna-se a única acionista das empresas detentoras destes 

projetos operando no âmbito da geração distribuída com contrapartes de qualidade. As 

plantas estão localizadas em quatro estados e estão totalmente operacionais. 

A autoridade de concorrência local brasileira (CADE) aprovou a transação sem restrições. 

O contrato está sujeito a outros ajustes de preço e outras cláusulas típicas deste tipo de 

transação. 

 

A aquisição desta carteira marca a entrada da Albioma no negócio solar no Brasil, um 

negócio com forte potencial de crescimento e complementar aos seus ativos existentes.  

Operando seu modelo histórico de negócios de biomassa no Brasil desde 2014, Albioma 

continua assim seu desenvolvimento neste país, em linha com sua estratégia de 

diversificação internacional. 

Próximo encontro: resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 

2021, em terça-feira, 25 de outubro de 2022 (após o pregão). 

Sobre a Albioma Contatos 

Produtora independente de energia renovável, a Albioma está envolvida na transição 

energética através das energias renováveis (biomassa, solar e geotérmica). 

O Grupo tem operações nos territórios ultramarinos franceses, na França continental, nas Ilhas 

Maurício, no Brasil e na Turquia. 

Durante os últimos 25 anos, ele desenvolveu uma parceria única com a indústria açucareira 

para produzir energia renovável a partir do bagaço, o resíduo fibroso da cana de açúcar. 

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos ultramarinos 

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. 
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  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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