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Geroa entra al capital d’Holaluz
●● Geroa EPSV, entitat de previsió sectorial d’ocupació, amb un patrimoni
de 2.150 milions d’euros, és un dels principals inversors institucionals
de referència a Espanya.
●● Virginia Oregui, gerent de Geroa, s’incorpora al consell d’administració
d’Holaluz sumant la seva trajectòria i experiència en inversions de
ràpid creixement.
●● Aquest és el primer pas per completar la ronda de 50 milions que
Holaluz va anunciar a principis d’any.

Barcelona, 4 de setembre de 2019.- Holaluz ha arribat a un acord amb
Geroa pel qual l’entitat de previsió sectorial d’ocupació s’incorpora al seu
capital. L’acord inclou l’entrada de Virgina Oregui, directora de Geroa, al
consell d’administració de Holaluz. Amb aquesta operació Holaluz avança
en la seva ronda de finançament de 50 milions d’euros, que tancarà
abans de final d’any i que presentarà en les pròximes setmanes.
“Sumar un partner com Geroa ens aporta molt més que diners. La firma
que lidera Virginia Oregui té una contrastada experiència en empreses
d’alt creixement, a més de compartir amb nosaltres una visió; la de dotar
de sentit i propòsit a les empreses, utilitzant-les com a eines per fer el
món una mica millor.“, ha assenyalat Carlota Pi, cofundadora i presidenta
executiva d’Holaluz.
Geroa, amb seu a Sant Sebastià, gestiona l’estalvi de prop de 110.000
treballadors i suma actius per més de 2.150 milions d’euros. “Poder
participar d’una història d’èxit com Holaluz suposa una gran oportunitat
per a nosaltres i els nostres partícips”, ha assegurat Oregui, que ha afegit:
“Holaluz és un projecte innovador i disruptiu del qual esperem molt en el
futur”.
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L’entrada de nou capital per part de Geroa es destinarà a accions que
permetin multiplicar el creixement de la companyia, així com accelerar
la seva visió sobre l’autoconsum, amb l’objectiu d’assolir les 1.000
instal·lacions fotovoltaiques a finals d’any.
Geroa té el compromís d’invertir en empreses socialment responsables,
un fet que confirma l’aposta del fons per Holaluz. El propòsit de la
companyia no és altre que aconseguir que el futur es mogui 100% gràcies
a les energies renovables. Un propòsit que Holaluz activa a través de la
comercialització d’energia verda, l’estalvi (gràcies a l’ús intensiu de la
tecnologia i les dades) i l’honestedat amb les persones.
Amb aquesta operació, la majoria de l’accionariat segueix en mans dels
socis fundadors de la companyia (Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué).
Axon Partners, que va invertir el 2016, i Geroa ostenten una participació
minoritària.

Sobre Holaluz
Creada amb la visió de canviar el món, Holaluz lidera la transformació
del sector energètic espanyol amb una clara aposta per l’autoconsum, la
mobilitat elèctrica i col·locant al client en el centre de les seves decisions
per construir una relació de llarg termini basada en la confiança.
El repte de la companyia és crear un sistema que es converteixi en un
nou estàndard per a la vida de les persones sustentat en l’ús racional de
l’energia, l’emmagatzematge i l’autoproducció. Holaluz vol acompanyar
els seus clients en el camí cap a un nou model sostenible, i en el qual
cadascú pugui administrar i posseir la seva pròpia energia, convertint-se
en prosumers en lloc de consumidors.
Dins d’aquesta estratègia, Holaluz va ser la primera elèctrica europea a
rebre la certificació B Corp, un segell que engloba més de 2.400 empreses
de 50 països l’objectiu del qual és donar visibilitat a companyies que,
més enllà de generar guanys econòmics, innoven per maximitzar el seu
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impacte positiu en els empleats, en les comunitats on serveixen i en el
medi ambient.
La tecnològica d’energia verda manté un acord amb Anpier, l’Associació
Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica, perquè els seus més
de 5.000 socis es beneficiïn d’unes condicions especials, tant en la
representació de plantes fotovoltaiques com en els contractes de
subministrament elèctric associats a les mateixes. Amb aquest acord,
Holaluz s’aferma en les renovables i triplica la seva capacitat de
creixement en clients.
La companyia és membre de l’Associação Portuguesa d’Energies
Renováveis (APREN), amb l’objectiu de guanyar presència al país lusità,
on ja disposa de llicència per operar i estudia la possibilitat de començar a
operar.
Holaluz lidera la implantació de l’autoconsum domèstic a Espanya amb
una proposta clara i diferencial. Ha estat la primera elèctrica del mercat
espanyol en avançar-se a la compensació simplificada llançant Holaluz
Cloud, un sistema que permet descomptar de la factura de la llum els
excedents, és a dir, l’energia sobrant que produeixen les plaques solars i
que no pot consumir-se en el moment.
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Telf. +34 608 733 170

Segueix la nostra llum a:

Interprofit | Benito Badrinas
benito.badrinas@interprofit.es
Interprofit | Mariona Puig
mariona.puig@interprofit.es
Telf. +34 93 467 02 32 · 649 129 870

