
HolaLuz tanca la seva primera ronda de 
finançament amb el fons Axon Partners Group

Barcelona, 2 març de 2016.

A HolaLuz estem d’enhorabona. 

Després de 5 anys liderant la transformació del sector energètic a Espanya hem tancat la nostra 

primera ronda de finançament amb el fons de capital risc Axon Partners Group. La inversió és de 4M€ 

i es destinarà a accelerar exponencialment el creixement.

HolaLuz va néixer ara fa cinc anys de la mà d’Oriol Vila, Ferran Nogué i Carlota Pi, tres emprenedors 

que un dia es van decidir a canviar les coses en el sector energètic. Fent les coses més senzilles i 

posant al client al centre de tot, amb transparència i honestedat. Sempre compromesos amb el futur 

i la sostenibilitat.

60.000 clients a tota España ja han confiat en HolaLuz, que creix a un ritme de 3.000 nous clients cada 

mes. 

En paraules de Carlota Pi, Sòcia fundadora d’HolaLuz “Aquesta ronda significa molt per nosaltres, és el 

nostre passaport al futur. Destinarem aquesta inversió a seguir liderant la transformació d’un sector que 

està cridat a la revolució dels valors. Podrem donar-nos a conèixer i córrer més ràpid cap a un futur que 

ja és aquí: la generació renovable i l’Internet de las Coses”.

Alfonso de León, Managing Partner d’Axon Partners Group, comenta que “Estem molt impressionats 

pels èxits assolits fins ara per HolaLuz, especialment per haver arribat fins avui sense cap inversió 

externa, posicionant-se com a líder en la comercialització online d’energia”.

Aquesta injecció de capital és especialment rellevant si l’emmarquem en l’actual moment econòmic-

financer. L’aposta d’Axon Partners Group suposa per HolaLuz un rearmament que, principalment, aporta 

múscul financer per poder dur a terme els nostres projectes.  Però el rearmament també és moral.  

I és que ser depositaris d’una confiança xifrada en 4 milions d’euros en una època en la que sembla que el 

diner ni camina ni corre, significa que ens assenyalen com una companyia capaç i responsable, cridada 

a ser protagonista en un futur pròxim. En aquest sentit, haver nascut durant la crisis més profunda 

de les últimes dècades ens ha permès establir una base sòlida des de la que erigir-nos en paradigma 

de l’empresa sorgida “dels nous temps”, centrada en les persones, fiable i ben dimensionada. 

En tot aquest procés d’inversió ens han assessorat en Marc Murtra i en Marcel Prunera, de  

Crea Inversión, i l’Oscar Alegre i en Toni Rosselló de RCD, sense els quals res de tot això hagués estat 

possible.
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Sobre HolaLuz
Ens satisfà dir que les bones noticies a HolaLuz no acaben aquí. I és que hem tancat 2015 amb 

unes ventes de 70 milions d’euros, xifra que suposa un 143% més que l’exercici anterior.  

El ritme de creixement és de 3.000 clientes mensuals (actualment en tenim 60.000).  

Aquesta última dada ens fa sentir especialment orgullosos, ja que ens reafirma en la nostra intenció 

de continuar destinant tota la nostra energia i recursos a garantir el millor servei d’atenció al client.  

Sobre Axon Partners Group
Axon Partners Group és una firma d’inversió Internacional, Desenvolupament Corporatiu i Consultoria, 
creada per emprenedors amb amplia experiència financera i  e n desenvolupament empresarial.  
Axon ha crescut fins a crear un equip de més de 40 experts per tot el món. 

La inversió es realitza a través del fons Axon ICT III, del qual l’ICO n’és el principal inversor.  

Axon compta amb dos grans qualitats; uneix la presencia global amb l’experiència local.  

Gestiona fons de diversos centenars de milions de dòlars i te un TIR de més del 20%. Inverteix en 

empreses de l’economia digital a Llatinoamèrica, el sud d’Europa i el sud d’Àsia.
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