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Bedrijfsomschrijving 
Het Franse Albioma is een onafhankelijke producent van elektriciteit, gecombineerd op basis van 
fossiele en alternatieve grondstoffen. De basis ligt in centrales die het afval van suikerriet (bagasse) 
als grondstof gebruiken. Daar deze grondstof niet het volledige jaar rond beschikbaar is, wordt ook 
gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen (vnl. steenkool). Enkele centrales worden wel 
aangepast om andere biomassaproducten te kunnen verwerken, waardoor het deel fossiele 
brandstoffen verder zal dalen. In 2013 maakten fossiele brandstoffen 64% van de energiemix uit, 
in 2021 was dat 26%. Tegen 2025 zal het deel fossiele brandstof slechts 10% bedragen. Tegen 
2030 wil de groep 100% op alternatieve energiebronnen draaien.    
Eind 2021 baatte de groep 12 thermische centrales uit met een capaciteit van 889 MW. Het 
zwaartepunt van de activiteiten bevindt in de Franse overzeese Caraibische gebieden 
(Guadeloupe, Mayotte, Martiniqueen Guyana,182 MW), Mauritius/La Réunion (466 MW) en 
Brazilië (241 MW). In Turkije heeft het een geothermische installatie, een tweede werd begin 2022 
verworven (31 MW). Daarnaast heeft het nog projecten in zonne-energie en hydro-elektriciteit in 
Frankrijk en in enkele Europese landen (109 MW).  
Albioma is een echte investeringsgroep: in de periode 2013-20 investeerde het 940 miljoen euro, 
voor de periode 2021-25 voorziet het nog 550 tot 750 miljoen euro investeringen. Een eerste deel 
van deze bedragen zijn bestemd voor de conversie van de bestaande centrales om op termijn 
100% op biomassa te draaien (tegenover een deel vandaag in olie en steenkool). Daarnaast plant 
de groep extra capaciteit in biomassacentrales, expansie in zonneparken en voorziet het een zeker 
bedrag voor internationale diversificatie in alternatieve energieprojecten.  
In zijn thuismarkten bekleedt Albioma belangrijke posities in de electriciteitsmarkt: de 
marktaandelen zijn: La Réunion 40%, Guadeloupe 29%, 18% in Martinique en 45% in Mauritius. 

(in miljoen EUR) FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22E
Bedrijfsopbrengsten 403,223 428,300 505,700 506,728 573,284 583,000
Groei in % 9,6% 6,2% 18,1% 0,2% 13,1% 1,7%
EBIT 79,893 103,300 108,000 122,482 128,272 130,000
EBIT% 19,8% 24,1% 21,4% 24,2% 22,4% 22,3%
EBITDA 138,200 162,600 182,900 206,400 214,800 220,000

Koers 34,00 EBITDA% 34,3% 38,0% 36,2% 40,7% 37,5% 37,7%
Aantal aandelen (m) 32,052 Financieel resultaat -23,733 -19,800 -30,200 -32,054 -32,755 n.b.

Marktkapitalisatie (m) 1089,8 Netto resultaat 37,439 44,200 44,100 55,314 59,024 58,000

Eigen vermogen FY21 502,94 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22E
Netto fin. schuld FY21 863,10 Winst per aandeel 1,24 1,46 1,43 1,78 1,88 1,87

Netto dividend 0,60 0,65 0,70 0,80 0,84 0,88
ROE '21 11,7% Koers/winstverhouding * 17,45 12,75 18,30 26,40 18,10 18,18

Dividendrendement * 2,8% 3,5% 2,7% 1,7% 2,5% 2,6%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2021 en 2022E de huidige koers
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Resultaten 2021 
2021 was een relatief actief jaar voor Albioma. De conversie van de thermische centrales om 
minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen werd verder gezet, daarnaast won het 
tenders voor de installatie van 29 MW zonnepanelen. In Turkije verwierf het een eerste 
geothermische centrale. Ook kocht de groep een houtpelletfabriek in Canada, dit voor leveringen 
aan de Caraïbische (biomassa)centrales.  
In 2021 boekte Albioma een omzetgroei van 
13,1% tot 573,3 miljoen euro. Zonder de 
hogere prijzen voor fossiele brandstoffen was 
de omzetgroei op 7% uitgekomen. De 
EBITDA steeg 4,1%, de EBIT nam 4,7% toe. 
Het financieel resultaat ging beperkt achteruit 
ondanks een zekere stijging van de schuld.  
De belastingen daalden door een lagere belastbare winst, het netto resultaat tot slot groeide 6,7% 
tot 59 miljoen euro. Per aandeel bedraagt de groei 5,4%, door een toename van het aantal 
uitstaande aandelen.  
De cijfers per segment leren ons dat de omzet en de EBITDA groeiden in Frankrijk biomassa, dit 
ondanks een lichte productiedaling. Terwijl de omzet beïnvloed werd door hogere prijzen voor 
steenkool en olie, profiteerde de EBITDA van een hogere vergoeding voor de 
beschikbaarheidsstelling van capaciteit en van uitzonderlijke compensatie-inkomsten.  
De omzet van het segment Frankrijk zonne-energie stabiliseerde min of meer ondanks de toename 
van het geïnstalleerd vermogen. De oorzaak hiervan lag voornamelijk in een daling van de 
zonnestraling in Frans Guyana. Voor 2022 is er slecht nieuws op komst door een herziening van 
de subsidies toegekend in de periode 2006/10. Die herziening kost de groep 3 miljoen euro op 
EBITDA-vlak jaarlijks en dit vanaf 2022.  
Brazilië was de positieve uitschieter met een productiestijging van 59%, deels door de toevoeging 
van een nieuwe centrale, deels door productiegroei (+13%) van de bestaande installaties. De 
omzet profiteerde ook van de hoge elektriciteitsprijzen. De EBITDA steeg 2,5 miljoen euro tot 14,5 
miljoen euro, de daling van de Braziliaanse reaal had wel een negatieve impact van 2 miljoen euro. 
Die continue muntontwaarding jaar na jaar blijft zorgelijk.  
Onder de hoofding holding wordt ook de bijdrage van de eerste Turkse geothermische centrale 
geboekt, wat de stijging van de omzet en de verbetering van de EBITDA verklaart. Naast 
investeringen om de productie uit te breiden, zal ook een tweede acquisitie begin 2022 de cijfers 
van dit segment sterk positief beïnvloeden in 2022.  
 

 
 
De netto financiële schuld eind 2021 bedroeg 863,1 miljoen euro, eind 2020 was dat 814,7 miljoen 
euro. De ratio schuld/EBITDA over 2021 kwam uit op 4,1, tegenover 3,8 in 2020. Deze ratio ligt 
relatief hoog, maar is in feite niet uitzonderlijk voor dit type van activiteit. De gemiddelde looptijd 
van de schuld is 11 jaar en is grotendeels immuun voor stijgende rentevoeten. 
Het dividend wordt verhoogd van 0,80 naar 0,84 euro en kan opgenomen worden in 50% cash en 
50% in nieuwe aandelen, of 100% in cash.  

in miljoen euro 2020 2021 Δ20/21
Omzet 506,728 573,284 13,1%
EBITDA 206,4 214,8 4,1%
EBIT 122,482 128,272 4,7%
Financieel resultaat -32,054 -32,755
Belastingen -26,059 -24,182
Resultaat, deel groep 55,314 59,024 6,7%
Winst per aandeel 1,78 1,88 5,4%

(in miljoen euro) 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Frankrijk biomassa 435,4 495,0 162,3 166,7 1.940 1.892
Frankrijk zonne-energie 48,9 49,1 34,8 34,5 125 123
Brazilië 21,4 24,1 12,0 14,5 373 594
Holding/Turkije 1,1 5,2 -2,6 -0,9 46 49
TOTAAL 506,7 573,3 206,4 214,8 2.484 2.658

Productie GWhOmzet EBITDA
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Conclusie 
Op het eerste zicht leek 2021 een overgangsjaar te worden met een stabiel resultaat, maar er werd 
toch een kleine winstgroei geboekt, weliswaar met dank aan uitzonderlijke inkomsten in het 
segment Frankrijk biomassa. Voor 2022 wordt een EBITDA van 210 tot 220 miljoen euro 
vooropgesteld, tegenover de 215 miljoen euro van 2021 die gerapporteerd is geweest, zonder die 
uitzonderlijke opbrengst was dat 203 miljoen euro. Het netto resultaat voor 2022 wordt geschat op 
52 tot 60 miljoen euro, tegenover 59 miljoen euro gerapporteerd in 2021 en 51 miljoen euro zonder 
die uitzonderlijke opbrengst. We merken op dat vanaf 2022 de groep 3 miljoen euro EBITDA uit de 
zonnepanelen verliest door nieuwe Franse wetgeving.  
 
Wat de waardering betreft, lijkt het aandeel met een koers/winstverhouding van 18,2 op het eerste 
zicht weinig aantrekkelijk. Belangrijk om weten is dat het resultaat sterk gedrukt wordt door heel 
hoge afschrijvingen, een gevolg van de continu hoge investeringen. In termen van cash-flow is het 
aandeel dan ook veel aantrekkellijker gewaardeerd, bijvoorbeeld met een EV/EBITDA van 8,8. 
Albioma plukt wel niet direct de voordelen van die hoge cash-flow, door (opnieuw) die hoge 
investeringen, maar door die investeringen realiseert het bedrijf wel een mooi en continu groeipad.  
We stelden al eerder dat de markt Albioma begint te ‘respecteren’ voor zijn strategische uitbouw 
en positie, onder de vorm van een hogere waardering, maar er is meer potentieel op dit vlak. Dat 
de resultaten relatief stabiel zijn, is een ander bijkomend positief en ondersteunend element.   
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