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Holaluz subministrarà l’energia verda de Madrid

Holaluz, empresa tecnològica d’energia verda, compta amb més de 135.000 

clients repartits per tot el mercat espanyol i compra directament energia 

d’origen 100% renovable de 400 productors de tot el país. 

Holaluz serà una de les subministradores energètiques de l’Ajuntament de

Madrid. La tecnològica d’energia verda s’ha adjudicat tres contractes del 

concurs públic del consistori de Madrid i, d’aquesta manera, oferirà llum 

renovable per a edificis municipals i equipaments del consistori i els seus 

organismes autònoms. El contracte suma un import de 82 milions d’euros. 

Holaluz, fundada el 2010, està dirigida per Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué. 

Amb més de 135.000 clients entre tota la Península i les Illes, l’any passat va

assolir una facturació de 140 milions d’euros. Holaluz és la primera i única 

elèctrica europea en rebre la certificació B Corp, un segell que engloba a més

de 2.400 empreses de 50 països i que té per objectiu donar visibilitat a 

companyies que, més enllà de generar beneficis econòmics, innovin per a 

maximitzar els seu impacte positiu sobre els treballadors, les comunitats a qui 

serveixen i el medi ambient.

Barcelona, 18 de maig de 2018.

L’empresa Holaluz ha estat l’adjudicatària de 3 dels 4 lots del concurs públic

de l’Ajuntament de Madrid per a la comercialització de l’energia del consistori. 

L’empresa subministrarà llum renovable als edificis municipals i equipaments 

del consistori i als seus organismes autònoms.



Segueix la nostra llum a: 

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 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, en el que cadascú pugui 

administrar-se i posseir la seva pròpia energia, convertint-se en “prosumer” en 

lloc de consumidor. 

 

Holaluz va tancar una ronda A de finançament el febrer de 2016, quan Axon 

Partners va invertir 4 milions d’euros a l’empresa per a projectes de 

màrqueting i comunicació amb l’objectiu d’accelerar exponencialment el 

creixement de la companyia.
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Per a més informació: 

Holaluz   |  Marissé Arrufat

marisse.arrufat@holaluz.com

Telf. +34 93 467 02 32   646 129 870

Telf. +34 608 73 31 70 

Interprofit  |  Benito Badrinas 

Interprofit  |  Mariona Puig 

mariona.puig@interprofit.es

benito.badrinas@interprofit.es 
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