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CRESCIMENTO ROBUSTO EM 2020

TEM EXPERIÊNCIA EM CINCO TECNOLOGIAS

HIDRELÉTRICA

A energia hidrelétrica 
tem sido, historicamente, 
a maior fonte de energia 
renovável. É também 
propícia ao 
armazenamento.
A Voltalia é especializada 
em pequenas energias 
hidrelétricas a fio d'água, 
sem reservatórios.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento de 
energia ajuda a 
contrabalançar a natureza 
intermitente da energia 
renovável. Hoje em dia, o 
armazenamento em baterias 
é a solução mais comum.

BIOMASSA

Aproveitando o 
calor liberado pela 
combustão da 
matéria vegetal, 
especialmente da 
madeira, a 
biomassa permite 
a produção 
contínua de 
eletricidade.
É dada prioridade à 
gestão sustentável 
dos recursos 
utilizados para 
alimentar as usinas 
da Voltalia.

EÓLICA

A força do vento é 
utilizada para 
gerar eletricidade 
em turbinas 
eólicas.
Essa energia tem 
fatores de 
capacidade mais 
elevada que a 
solar, mas 
geralmente 
requer mais 
tempo de 
desenvolvimento 
e maior 
investimento.

SOLAR

A energia é 
produzida através 
da luz solar 
capturada pelos 
painéis solares.
Uma grande 
queda nos custos 
está tornando a 
energia solar cada 
vez mais 
competitiva em 
todos os lugares 
em que o sol 
brilha.

PERFIL

Voltalia, um player 
independente no mercado 
de energia renovável
A Voltalia é tanto uma produtora independente de energia, com seus próprios 
parques eólicos e solares, hidrelétricos, biomassa e usinas de armazenamento, 
quanto uma prestadora de serviços em toda a cadeia de valor.

Receita total

 
€233.5 milhões

+ 33%
às taxas de câmbio atuais

EBITDA

 
€97.5 milhões

+ 50%
às taxas de câmbio atuais

€163.1 milhões
Vendas de energia

€136.5 milhões

Serviços
(antes das eliminações de 
serviços prestados internamente)
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AO REDOR DO MUNDO

MARCOS IMPORTANTES ALCANÇADOS EM 2020
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2.4 GW
de ativos sob 
gestão para 
terceiros

1.4 GW
em operação e 
em construção

 
9.7 GW
Pipeline de projetos 
/ em desenvolvimento

CAPACIDADE INSTALADA POR 
TECNOLOGIA (EM MW)
24.4%
Solar
2.7%
Biomassa, Hidrelétrica e 
Armazenamento

72.9%

Eólica

CAPACIDADE INSTALADA POR 
REGIÃO (EM MW)
67.1%
América Latina

8.8% 
África e o resto do mundo

24.1%
Europa

Espanha

Escritórios da Voltalia
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A  história da Voltalia começou na Guiana 
Francesa, quando dois engenheiros 
empreendedores franceses decidiram 
desenvolver um projeto de hidrelétrica 
para a EDF. Com base no sucesso desse 

projeto, Robert Dardanne fundou a Voltalia em 
2005 com uma única ambição: produzir 
eletricidade livre de carbono a partir de todas 
as tecnologias renováveis, especificamente na 
Guiana Francesa. Ele reuniu um grupo de pessoas, 
muitas das quais ainda estão na Empresa, e juntos 
inauguraram a Voltalia.

As equipes de Voltalia fizeram uma descoberta no 
país vizinho, Brasil, que mudou o perfil da empresa: o 
enorme potencial eólico da região nordeste do país. 
As equipes começaram a trabalhar tenazmente, 
desenvolvendo projetos na região, e sua 
engenhosidade foi recompensada: a partir de 2011, a 
Empresa firmou contratos para várias centenas de 
megawatts de projetos eólicos. Esses sucessos 
catapultaram a Voltalia, uma start-up, para um novo 
domínio.

Enquanto isso, a aquisição pela família Mulliez de um 
participação em 2009 proporcionou à empresa 
recursos para ajudá-la a crescer. Depois que 
Sébastien Clerc assumiu o comando em 2011, a 
Voltalia foi capaz de acelerar seus desenvolvimentos 
estratégicos, especialmente em termos de 
crescimento em energia solar, área que estava se 
tornando competitiva, e Serviços.

PERFIL

Voltalia, uma história 
de sucesso desde 2005

20 
países 

1,130+ 
colaboradores 

NOSSOS VALORES

Espírito de  
equipeEngenhosidade

Integridade

Empreendedorismo

A aquisição da Martifer Solar, em 2016, triplicou o 
tamanho da Voltalia e abriu a empresa para até 
dez novos países.

Colaborando com um número crescente de 
interessados (comunidades locais, parceiros e 
clientes), a Voltalia coloca a integridade no centro 
de seu curso de ação, refletindo os rígidos padrões 
éticos de seus acionistas, gerentes e empregados.

Inspirada por suas equipes, a Voltalia moldou a 
missão que impulsiona todos os membros da 
Voltalia a promover a transição energética e 
aprofundar o envolvimento local da Empresa: 
“melhorar o meio ambiente global, promovendo o 
desenvolvimento local”. Essa missão, que agora 
está inserida no Estatuto Social da Empresa, 
tornou-se o objeto social do Grupo.

A Voltalia fez 15 anos em 2020, e agora tem 1.130 
empregados em 20 países. A start-up francesa 
tornou-se um das principais participantes 
internacionais no setor de energia renovável. 
Embora a Voltalia continue a expandir-se 
rapidamente, ela está comprometida em 
preservar sua cultura corporativa e sua cultura de 
empreendedorismo, engenhosidade, espírito de 
equipe e integridade, os quatro valores fundadores 
que têm desempenhado um papel vital no 
sucesso da Empresa.
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Em 2020, a Voltalia alcançou grandes marcos 
de crescimento e acumulou um volume 
recorde de sucessos comerciais. O que 
impulsionou esse desempenho?

L.M. : a capacidade instalada da Voltalia 
atingiu 1.015 megawatts no final de 2020, 
superando a meta de 1 gigawatt que tínhamos 
nos comprometido a alcançar até então. 
Atingimos nossa meta ao mesmo tempo em 
que diversificamos o portfólio da Voltalia em 
favor da energia solar e da região Europa/
África.

S.C. : Em 2020, ganhamos 1.025 MW em novos 
contratos - isto é, mais de 2,6 vezes a potência 
garantida em 2019. Os fatores decisivos foram 
nossa capacidade de utilizar nossa presença 
em Serviços para crescer como uma 
produtora independente de energia em 
países-alvo, e as sinergias com a Helexia para 
acelerar nosso crescimento, particularmente 
em PPAs1 Corporativos.

Como isso se manifestou no desempenho 
financeiro da Voltalia em 2020?

S.C. : Em 2020, nossas receitas foram de 
€233,5 milhões, 33%2 a mais do que em 2019, e 
nosso EBITDA foi de €97,5 milhões, um 
aumento de 50%. A Voltalia respondeu e 
gerenciou pragmaticamente a crise 
econômica e sanitária, nunca perdendo de 
vista a prioridade de proteger a saúde e a 
segurança de seus empregados e 
interessados. Nosso desempenho em 2020 nos 
permite confirmar a aceleração de nossa 
rentabilidade em 2021, com um EBITDA previsto 
de cerca de €170 milhões3.

Sébastien Clerc
Diretor-Presidente

Laurence Mulliez
Presidente do 
Conselho de 
Administração

Com um modelo integrado que nos diferencia, um 
sólido desempenho operacional e financeiro em 2020 e 
um portfólio de projetos de 9,7 GW, a Voltalia reafirma 
suas ambições de crescimento a médio prazo.

Entrevista

Nosso crescimento 
contínuo é garantido

"A Voltalia está 
posicionada em um 
mercado muito 
promissor que oferece 
grande visibilidade".

Sob essas circunstâncias, qual é a situação 
atual de suas ambições para 2023?

L.M. : nossas ambições de 2023 estão 
confirmadas. Graças à atividade comercial 
recorde em 2020, nossa meta de atingir 2,6 GW 
de capacidade instalada ou capacidade em 
construção até o final de 2023 foi assegurada. A 
longo prazo, a Voltalia está posicionada em um 
mercado muito promissor e em rápido 
crescimento. A Voltalia também tem a sorte de 
ter uma estratégia e uma estrutura acionária 
que lhe permite se expandir sem restrições.

Como seu negócio se alinha com uma 
abordagem responsável e sustentável?

L.M. : nosso modelo nos permite conciliar 
crescimento econômico, desenvolvimento 
social e proteção climática. Em 2020, 
produzimos 2,8 TWh de eletricidade renovável, o 
equivalente ao fornecimento de eletricidade a 
3,8 milhões de pessoas. Como resultado, 
evitamos 1.546 toneladas de CO2 equivalente, 
ou seja, mais de 1,5 milhões de voos de ida e 
volta entre Paris e Nova York. Nosso 
desempenho em RSC foi reconhecido por 
agências de classificação internacionais, 
incluindo a Sustainalytics. Em 2020, a Voltalia 
reforçou seus compromissos ao inserir seu 
objeto social em seu Estatuto Social.

normalizado

milhões
 EBITDA4

2.6 
 

GW
em operação ou em 
construção

€275– 
€300

 

NOSSO PROGRESSO EM 2020

1,025 MW
novos contratos 
celebrados em 2020
2,6 vezes mais do que em 2019

1 1PPA Corporativo: Contrato Corporativo de Compra e Venda de Energia Elétrica. Um PPA Corporativo é um contrato 
de longo prazo que conecta diretamente a consumidora de eletricidade, uma empresa, à produtora, que constrói 
uma nova usina de energia renovável para abastecer seu cliente.
2As mudanças indicadas nesta seção são calculadas às taxas de câmbio correntes.
3Para um recurso eólico/solar/hidrelétrico médio e uma taxa de câmbio EUR/BRL de 6,3.
4“Normalizado” significa calculado com uma taxa média anual de câmbio EUR/BRL de 6,3 e um recurso eólico, solar e 
hidrelétrico médio a longo prazo.
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NOSSAS AMBIÇÕES PARA 2023
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ESTRATÉGIA

Um modelo integrado
A compatibilidade das duas linhas de negócios – produtora de 
eletricidade renovável e prestadora de serviços por conta própria e 
por terceiros – permitiu que a Voltalia desenvolvesse uma 
experiência reconhecida em toda a cadeia de valor dos projetos de 
energia renovável. Esse ativo diferencia a Voltalia no cenário 
competitivo atual.

Modelo de negócios

of CO2 eq. evitado

UMA CADEIA DE VALOR 
ABRANGENTE

DESENVOLVIMENTO
(de 2 a 8 anos)
•  Negociação de terrenos,

projeto de usinas de energia,
aquisição de permissões

•  Negociação de PPA ou
participação em leilões

•  Financiamento de projetos

ENGENHARIA, 
FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUÇÃO

 

(de 1 a 2 anos)
•              Engenharia
•  Procurement
• Construção

OPERAÇÃO & 
MANUTENÇÃO
(de 15 a 40 anos)

• Manutenção de equipamentos
•  Operação de usinas elétricas
•  Gestão de ativos (serviços

administrativos, financeiros e
contratuais)

 DUAS LINHAS DE NEGÓCIOS

• Desenvolvimento de
competência

• Economias de escala
• Experiência regional

Compreensão dos
clientes

              A Voltalia apoia seus           
        clientes em toda a cadeia de valor 
     de um projeto de energia renovável:       
desenvolvimento, venda de projetos 

prontos para construção, serviços de 
operação e manutenção etc.

Para produzir eletricidade renovável, 
      a Voltalia desenvolve, constrói, opera 
           e mantém suas próprias usinas elétricas.

PRODUTORA DE ENERGIA 

SINERGIAS

PRESTADORA DE 
SERVIÇOS POR CONTA 

PRÓPRIA E POR CLIENTES 
TERCEIROS

2.8 TWh
de eletricidade 
renovável produzida 
em 2020

1,546 kt
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A Voltalia foi classificada em 7º lugar entre 
482 empresas do setor de serviços públicos 
em 2020 (14º lugar de 403 em 2019)

A Voltalia foi classificada em 44º 
lugar entre 230 empresas em 
2020 (50º lugar de 230 em 2019)

 Nossa contribuição para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU

IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL

O objeto social da Voltalia é "melhorar o meio ambiente global, promovendo o 
desenvolvimento local". Ao desenvolver, construir e manter usinas de energia 
renovável, a Voltalia está fazendo sua parte para ajudar a combater o 
aquecimento global. O Grupo tem como alvo regiões onde a energia renovável 
não precisa de subsídios para produzir eletricidade localmente a preços 
acessíveis. A Voltalia também se esforça para criar empregos locais tanto nos 
países mais desenvolvidos quanto nos países emergentes.

NOSSO DESEMPENHO EM ESG

DESENVOLVIMENTO (de 2 a 8 anos)
•  Estudos socioambientais e

implementação de soluções para
reduzir o impacto ambiental dos
projetos

•  Formação de parcerias de longo prazo
com as partes interessadas locais

•  Desenvolvimento de projetos com as
comunidades circundantes 

CONSTRUÇÃO (de 1 a 2 anos)
•  Usar um sistema de gestão de boas

práticas ambientais para reduzir o impacto
ambiental 

•  Garantir que o desempenho de SMS dos
subcontratados atenda aos padrões do
Grupo Voltalia

•  Procurar garantir que as comunidades e
empresas locais se beneficiem dos
projetos do Grupo Voltalia

OPERAÇÃO (de 15 a 40 anos)
• Otimização do uso dos recursos

naturais 
•  Monitoramento e prevenção de

questões ambientais
•  Apoio a projetos iniciados com as

comunidades locais

Uma empresa socialmente responsável

SUCESSOS RECENTES 
NOS BALCÃS 

A área de Serviços, que não é de capital intensivo, 
também oferece à Voltalia uma oportunidade de 
pesquisar e explorar novas regiões antes de se 
estabelecer como uma produtora de eletricidade a 
longo prazo. Essa estratégia reduz consideravelmente 
os riscos.
Com quase 100 MW de ativos sob gestão, a Voltalia é 
uma das principais participantes estabelecidas na 
operação e manutenção de usinas elétricas para 
clientes terceiros na Grécia, onde a Empresa tem 
investido no desenvolvimento de novos projetos nos 
últimos anos. A Voltalia aproveitou essa experiência 
para ganhar uma licitação de 12 MW no verão de 
2020, marcando o início de uma nova fase de 
expansão na Grécia.
Em 2018, e graças ao apoio do núcleo do Grupo na 
Grécia, a Voltalia alcançou seu primeiro sucesso na 
Albânia, quando se tornou a fornecedora de serviços 
de construção chave-na-mão para clientes terceiros 
em três usinas fotovoltaicas (7,5 MW). A Voltalia 
passou dois anos avaliando o potencial de 
crescimento desse novo mercado, e em maio de 2020 
ganhou uma concessão de 30 anos para uma usina 
fotovoltaica de 140 MW, a maior dos Balcãs 
Ocidentais.

Balcãs
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ESTRATÉGIA

Desenvolvimento: o ponto focal 
da estratégia da Voltalia  
O desenvolvimento de projetos de energia 
renovável é central para a estratégia de 
criação de valor da Voltalia, à qual aloca uma 
grande parte de seus recursos, incluindo 
cerca de 300 funcionários dedicados. O site 
principal da Voltalia, Serra Branca no Brasil, é 
o maior complexo eólico e solar do mundo 

COM CAPACIDADE DE 2.4 GW, SERRA 
BRANCA É A MAIOR INSTALAÇÃO 
EÓLICA E SOLAR DO MUNDO

A instalação da Serra Branca cobre cerca de 
40.000 hectares em uma área de 50 por 15 
quilômetros. Inclui 811 MW de projetos eólicos 
em operação e em construção, 530 MW de 
projetos solares garantidos por contratos de 
compra e venda de eletricidade de longo 
prazo, 574 MW de projetos eólicos vendidos a 
clientes ou parceiros, e quase 500 MW de 
projetos em desenvolvimento que podem ser 
detidos ou vendidos pela Voltalia. Esse 
complexo impulsionou a Voltalia para a 
liderança do bloco de empresas de energia 
renovável, permitindo à Voltalia fornecer 
eletricidade livre de carbono através de 
contratos de longo prazo para múltiplos 
clientes, empresas de eletricidade brasileiras 
e grupos industriais.

O Desenvolvimento da instalação Serra Branca nasceu 
de um desejo específico: recuperar os 
extraordinários recursos eólicos da região, que se 
caracterizam por ventos alísios regulares e 
unidirecionais. As equipes de prospecção de terrenos

da Voltalia ajudaram a assegurar vários terrenos contíguos através 
da assinatura de arrendamentos de longo prazo, e a Voltalia 
realizou estudos técnicos e ambientais aprofundados, incluindo três 
anos obrigatórios de medição de vento. Após completar essas 
etapas-chave de desenvolvimento, a Voltalia foi capaz de 
apresentar seus projetos nos leilões nacionais de multienergia.

Competência em infraestrutura de transmissão de eletricidade

Uma etapa-chave no desenvolvimento do complexo ocorreu em 
2019, quando a nova infraestrutura de transmissão de eletricidade 
foi comissionada. Essas linhas de ultra-alta tensão, que têm 52 
quilômetros de comprimento e são apoiadas por 112 torres, podem 
transmitir até 500 kV e conectar um adicional de 2 GW à rede. Essas 
linhas são uma dádiva para o desenvolvimento de novos projetos, 
seja para a Voltalia ou para projetos destinados a serem vendidos 
aos clientes da Voltalia.

Desenvolvimento solar em Serra Branca

Em 2020, a Voltalia aproveitou a queda dos custos fotovoltaicos 
para desenvolver parques solares em determinados terrenos, tendo 
o cuidado de colocar os painéis ao norte das turbinas eólicas para 
evitar efeitos de sombra (o complexo está localizado no Hemisfério 
Sul). Além de otimizar o uso de certos terrenos, a mistura eólica-
solar é benéfica quando se trata de produção, uma vez que os 
parques eólicos produzem mais durante a noite.

Vendas de projetos em todas as etapas de desenvolvimento

A escala industrial do complexo permite que a Voltalia desenvolva 
mais projetos a baixo custo marginal, selecionar alguns para si 
mesma e vender outros a clientes terceiros. Essas vendas ocorrem 
em diferentes estágios de desenvolvimento, e são combinadas com 
contratos de operação-manutenção. Demonstrando o poder de 
extração do complexo Serra Branca e a qualidade dos ativos 
desenvolvidos, desde 2018, a Voltalia vendeu projetos prontos para 
construção no total de 574 MW para a Actis, Total Eren e o grupo 
japonês Toda. Voltalia também abriu o capital de Ventos Serra do 
Mel III (VSM 3), um de seus parques eólicos, a um investidor francês 
especializado em projetos de infraestrutura.

Brasil

1 GW
Projetos 
eólicos e 
solares em 
operação e em 
construção no 
Brasil

574 MW
Projetos vendidos 
a clientes terceiros 
no Brasil desde 
2018
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VOLTALIA, LÍDER DE PPAS 
CORPORATIVOS NA FRANÇA

Os PPAs corporativos, que já são altamente 
desenvolvidos nos Estados Unidos, Reino 
Unido, Austrália e países nórdicos com 
grandes multinacionais já muito envolvidas 
na área, se espalharam pela França graças à 
Voltalia, a signatária do primeiro acordo 
desse tipo (Boulanger, 5 MW) e do maior 
acordo desse tipo (SNCF, 143 MW) em 2019. 
Em 2020, a Voltalia, líder de mercado na 
França, assinou mais de 250 MW de contratos 
ou parcerias com empresas na França e no 
exterior, como LCL (Grupo Crédit Agricole), 
Auchan Retail, Décathlon, City of London e 
Telefônica, no Brasil.

143 MW
Contrato  com 
a SNCF assinado 
em 2019

 
250+ MW
Contratos assinados 
com empresas em 
2020

A tualmente existem muitas empresas que desejam 
aderir à transição energética. Há diferentes passos 
que as empresas podem tomar para fazer isso, tais 
como alterar seu comportamento, construir uma usina 
elétrica dedicada e instalar e operar equipamentos 

eficientes para atender aos principais usos (aquecimento, 
resfriamento, iluminação etc.). A Voltalia e sua subsidiária, Helexia, 
uma especialista em grandes painéis solares em telhados e 
eficiência energética, apoiam os clientes nessa abordagem, 
oferecendo uma linha abrangente de soluções inovadoras e a 
capacidade de aumentar o investimento em nome do cliente.

Uma das ferramentas mais eficazes é a assinatura de um PPA1 
corporativo verde, um contrato direto de compra e venda de 
eletricidade renovável. É estabelecido entre a Voltalia e uma 
empresa cliente, e o compromisso contratual de longo prazo de 
ambas as partes – uma média de 19 anos – permite a 
construção de uma nova usina de energia renovável. A empresa 
participa, portanto, da transição energética. Ela pode, então, 
legitimamente promover suas ações em suas comunicações 
com clientes, empregados e investidores. O PPA Corporativo 
também beneficia a empresa cliente, oferecendo-lhe condições 
de preço vantajosas graças ao declínio nos custos de produção 
de energia renovável e proporcionando estabilidade de preços a 
longo prazo. Além do PPA Corporativo, a Voltalia – através de sua 
subsidiária, Helexia – oferece às empresas soluções de eficiência 
energética para construções: análise, otimização e gestão do 
consumo, melhoria contínua, relatórios de RSC, etc.

França

1 PPA Corporativo: Contrato Corporativo de Compra e Venda de Energia 
Elétrica. Um PPA Corporativo é um contrato de longo prazo que conecta 
diretamente a consumidora de eletricidade, uma empresa, à produtora, que 
constrói uma nova usina de energia renovável para abastecer seu cliente

ESTRATÉGIA

O PPA corporativo,
uma solução competitiva 
para as empresas

Ao desenvolver os PPAs1 Corporativos, contratos de longo prazo 
que conectam diretamente uma empresa a um produtor de 
eletricidade, a Voltalia apoia as empresas em suas iniciativas de 
RSC para que elas possam  receber eletricidade renovável e 
competitiva. Este é um novo motor de crescimento para a Voltalia.
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ARMAZENAMENTO: UM MERCADO DE 
ALTO POTENCIAL

Armazenando energia por várias horas e 
equilibrando a natureza intermitente da 
energia renovável: os sistemas de 
armazenamento de energia desempenham 
um papel na segurança da rede elétrica e 
estão sendo cada vez mais utilizados no 
design e na operação de usinas de energia 
renovável. Esses sistemas são particularmente 
adequados às necessidades de áreas remotas 
fora da rede ou conectadas a uma rede frágil. 
Suas aplicações abrangem tanto indústrias 
quanto ilhas ou, cada vez mais, vilarejos e 
pequenas cidades sob a forma de minirredes.
Ativa no mercado desde 2017, a Voltalia opera 
o maior sistema de armazenamento em 
baterias da França, no complexo Toco, na 
Guiana Francesa. Desenvolvida inteiramente 
pela Voltalia, o complexo Toco tem 13.1 MW de 
capacidade instalada em operação.

ENERGIA HIDRELÉTRICA
A Voltalia opera duas pequenas usinas hidrelétricas que projetou 
como a fio d'água, ou seja, sem utilizar reservatórios. A energia 
hidrelétrica representa 10 MW da capacidade instalada do Grupo. A 
primeira usina, Centrale Hydroélectrique de Saut Maman Valentin 
(CHSMV), ajuda a tornar a produção de eletricidade mais confiável 
na Guiana Francesa. Essa usina foi inteiramente desenvolvida pela 
Voltalia com o apoio da Caisse des Dépôts e comissionada no início 
de 2011. Ela continuamente fornece energia à rede, o que é 
especialmente bem-vindo na Guiana Ocidental.

A segunda usina, a hidrelétrica de Taconnaz, localizada a uma 
altitude de 1.471 metros em Haute-Savoie, atende às necessidades de 
eletricidade (excluindo o aquecimento) das 4.000 residências no 
Vale de Chamonix, ao mesmo tempo em que apoia a transição 
energética. A usina foi comissionada em 2019.

4.5 MW 12.5 GWh

Capacidade 
instalada   

5.4 MW 

Produção
anual 

19.5 GWh

Taconnaz

Saut-Maman Valentin

BIOMASSA
A abundância de madeira faz da biomassa um 
recurso especialmente valioso na Guiana Francesa. Ao reutilizar 
resíduos de desmatamento agrícola e de terras florestais sem tocar 
a floresta primária, a Voltalia produz eletricidade continuamente, 
fortalecendo assim a estabilidade da rede elétrica e contribuindo 
para a independência energética da Guiana. Cacao, a nova usina de 
biomassa de 5,5 MW na Guiana Francesa, produziu seus primeiros 
quilowatts-hora no final de 2020.

  

5.5 MW 

  

39 GWh

Cacao

ESTRATÉGIA

Outras fontes 
de energia

Para oferecer as soluções mais adequadas e competitivas 
com base na região e nos recursos disponíveis, a Voltalia 
opera através de cinco tecnologias. Uma das principais 
participantes estabelecidas no mercado eólico e solar, a 
Voltalia também é especializada em pequenas hidrelétricas 
– um nicho de mercado – assim como usinas de biomassa e 
armazenamento

Capacidade 
instalada 

Produção
anual 

Capacidade 
instalada 

Produção
anual 
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Finanças 

PRINCIPAIS NÚMEROS

Em milhões de euros 2018 2019 2020

Receitas 180.7 175.5 233.5

EBITDA 76.2 65.1 97.5

Margem EBITDA 42.2% 37.1% 41.7%

Resultado operacional 47.2 35.6 43.7

Lucro líquido (Parcela do grupo) 8.5 4.6 7.9

Total de Ativos 986.6 1,577.8 1,778.9

Patrimônio líquido - Parcela do grupo 317.6 783.2 696.2

Dívida bruta 505.9 656.2 839.3 

Em MW 2018 2019 2020

Capacidade instalada 523.8 677.8 1,015.5

Em GWh 2018 2019 2020

Produção de eletricidade 2,081.4 2,117.4 2,756.4

AÇÕES DA VOLTALIA

As ações da Voltalia estão no Compartimento A do mercado regulamentado da 
Euronext, em Paris (código ISIN: FR0011995588). Elas são admitidas no Serviço de 
Liquidação Diferida (SRD) e são elegíveis para PEA.

A Voltalia está listada nos índices Enternext Tech 40 e CAC Mid&Small e está 
incluída no Índice Gaia para empresas de médio porte socialmente responsáveis.

€2.5
 bilhões

capitalização de mercado 
a partir de 31/12/2020

71.3%
Creadev

Uma empresa de 
investimento fundada pela 

família Mulliez em 2002

ESTRUTURA DO CAPITAL 
a partir de 31 de dezembro de 2020

23.6%
Ações disponíveis para negociação

2.5%
Proparco
(Grupo Agence Française de 
Développement)

2.6%
EBRD
(Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento)
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Sede
84, Boulevard de Sébastopol  

75003, Paris, France  

Tel.: +33 (0)1 81 70 37 00 
accueil.paris@voltalia.com




