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Holaluz es converteix en la primera elèctrica
europea que aconsegueix la certificació B Corp
Aquesta certificació avala el doble impacte positiu que genera Holaluz en tots
els seus stakeholders: treballadors, proveïdors i la comunitat.
B Corp és un moviment global de més de 2.400 empreses en 50 països i 130
sectors amb un única finalitat: que un dia totes les companyies competeixin
per ser les millors per al món i, com a resultat, la societat camini cap a un
benestar compartit.

Barcelona, 7 de febrer de 2018.
Holaluz s’ha convertit en la primera elèctrica a nivell europeu que aconsegueix
la certificació B Corp, un segell que engloba a més de 2.400 empreses de 50
països i que te com a objectiu donar visibilitat a companyies que, més enllà de
generar guanys econòmics, innoven per maximitzar el seu impacte positiu en
els empleats, en les comunitats on serveixen i en el medi ambient. En resum,
empreses nascudes per ser les millors del món i les millors per al món.
La certificació B Corp és atorgada per la organització sense ànim de lucre B
Lab, que sotmet a las candidates a un rigorós procés que valora que les
empreses compleixin amb alts estàndards de compromís social i
mediambiental, de responsabilitat i de transparència pública. “Aquesta
certificació demostra que l’impacte positiu del nostre projecte tecnològic de
transformació del sector energètic és una realitat”, diu Carlota Pi,
cofundadora d’Holaluz.
Malgrat que inicialment aquest moviment congregava a empreses petites, des
de 2014 compta amb corporacions mundials com l’empresa de cosmètica
Natura, la plataforma de crowdfunding Kickstarter, l’energètica Green
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Mountain Power, la banca ètica Triodos Bank, Patagonia o Ben&Jerry’s. A nivell
espanyol, avui tenen aquesta certificació companyies com Veritas o Danone.

Sobre Holaluz
Creada amb la voluntat 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 al centre de les seves decisions, per tal de
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 la vida de les persones sustentat en l’ús racional de l’energia,
l’emmagatzement i l’autoproducció. Holaluz vol acompanyar als seus clients
en el camí cap a un nou model sostenible, on cadascú pugui administrar i
posseir la seva pròpia energia, convertint-se en prosumers en comptes de
simples consumidors.
Holaluz va tancar la seva ronda A de finançament el febrer de 2016, quan Axon
Partners invertí 4 milions d’euros en l’empresa per a projectes de marketing i
comunicació amb l’objectiu d’accelerar exponencialment el creixement de la
companyia.

Sobre B Corp
B Corp és un moviment global de més de 2.400 empreses a 50 països i 130
sectors amb una única finalitat: que un dia totes les companyies competeixin
per ser les millors per al món i, com a resultat, la societat camini cap a estadis
de benestar compartit i durable superiors.
Les B Corp van més enllà de l'objectiu de generar guanys econòmics i innoven
per maximitzar el seu impacte positiu en els empleats, en les comunitats que

Nota de premsa

serveixen i en el medi ambient. D'aquesta manera, l'empresa es converteix en
una força regeneradora per a la societat i per al planeta. Junt amb tots els
nostres socis europeus i globals, estem dinamitzant una comunitat
empresarial capaç de construir una millor societat, en la qual les empreses
contribueixin a generar un benefici global.
El moviment B Corp representa a una comunitat empresarial en ràpid
creixement a nivell mundial, i també a Espanya.
B Lab és l'organització sense ànim de lucre que serveix al moviment global B
Corp. La seva visió és que, un dia, totes les companyies competeixin no només
per ser les millors del món, sinó també les millors per al món (Best for the
World ™ ) i, com a resultat, la societat gaudeixi d'una major prosperitat
compartida i duradora.
Per obtenir estadístiques actualitzades i més informació, visiteu
www.bcorporation.net, www.bimpactassessment.net.
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