Nota de premsa

Holaluz amplia el seu capital en 30
milions d’euros i es valora en 160 M€
en el seu debut en el parquet borsari
el proper 29 de novembre
Suposa l’oferta d’accions més gran de la història prèvia a una
incorporació en el Segment d’Empreses en Expansió del MAB
● Els socis fundadors mantenen el 48,750%, Axon Capital Partners el
17,875% i Geroa el 8,125% del capital.
● El free float serà el 25,25% del capital de la companyia.
● El dia d’inici de la cotització serà el divendres 29 de novembre i el preu
de sortida de l’acció serà de 7,78 euros.
● La companyia cotitzarà amb el ticker HLZ i en modalitat contínua.
● La sortida al MAB suposa un pas previ en l’estratègia d’Holaluz per
arribar al mercat oficial.
● La tecnològica d’energia verda espera assolir el milió de clients i les
50.000 instal·lacions fotovoltaiques per a finals de 2023.
● Després de la sortida, Holaluz serà la tercera major empresa del MAB
per capitalització borsària del segment Empreses en Expansió.
Barcelona, 22 de novembre de 2019.- Holaluz començarà a cotitzar
en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB) divendres 29 de novembre. El preu
de sortida s’ha fixat en 7,78€ l’acció. La tecnològica d’energia verda
començarà la seva singladura borsària després de tancar una ampliació
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de capital de 30 milions d’euros entre inversors institucionals —espanyols
i internacionals— i individuals, combinada amb una oferta de venda
d’accions per valor de 10,4 milions d’euros per part dels socis fundadors
i Axon Capital Partners. La capitalització borsària de la companyia en
el moment de la sortida serà de 160 milions d’euros i el percentatge de
capital flotant en borsa del 25,25%.
Aquesta és l’operació d’incorporació al mercat més gran en la història
del segment d’Empreses en Expansió del MAB havent generat demanda
en tots els tipus d’inversors, tant internacionals com espanyols. L’oferta
ha quedat subscrita més de dues vegades al preu finalment fixat per a la
transacció, havent rebut adjudicació més de 120 inversors.
Malgrat l’enorme demanda, la companyia ha decidit no incrementar el
volum de l’ampliació de capital, per estar prou cobert el pla d’expansió
a 2023. Els accionistes tampoc s’han plantejat posar més accions a la
venda.
“Holaluz serà l’única comercialitzadora d’energia cotitzant en el MAB i
l’única comercialitzadora pura llistada en el mercat borsari a Espanya.
Amb aquesta operació, Holaluz fa un salt d’escala per a aconseguir
el nostre doble objectiu: fer que el món es mogui 100% gràcies a les
energies renovables i utilitzar l’empresa com a eina per a contribuir, a
través de la generació de valor, a un món millor”, assenyala Carlota Pi,
cofundadora i presidenta executiva d’Holaluz, que afegeix: “Aquesta
operació suposa un pas importantíssim dins la nostra estratègia a mitjà
termini que és cotitzar en el mercat oficial”.*
Aquesta ampliació de capital de 30 milions d’euros se suma a la
realitzada el juliol passat per un import de 10 milions d’euros, subscrita
íntegrament per Geroa EPSV, que va actuar com anchor investor. Després
d’aquesta operació, els socis fundadors de l’empresa mantenen el
48,750%, Axon Capital Partners es queda amb un 17,88% i Geroa passa a
tenir el 8,125%.
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L’objectiu d’Holaluz és aconseguir un món que es mogui 100% gràcies
a l’energia verda. Un propòsit que la companyia activa a través de
Connectar persones a l’energia verda proposant electricitat 100%
renovable, preus justos que es converteixen en estalvis mitjans de 100
euros/any gràcies a l’ús intensiu de la tecnologia i a posar el client en el
centre, establint una relació de confiança mútua.
La companyia espera aconseguir el milió de clients i les 50.000
instal·lacions fotovoltaiques per a finals de 2023. Holaluz va obtenir una
facturació de 194 milions d’euros en el període de dotze mesos conclòs el
30 de juny de 2019, ebitda positiu i un equip de 190 persones.
En l’operació, JB Capital Markets ha actuat com a coordinador global
únic del sindicat de bancs col·locadors, format també per GVC Gaesco –
actuant com joint bookrunner– i AndBank, facilitant l’entrada d’inversors
privats. Uría Menéndez i Baker&McKenzie són els assessors legals de
l’operació, Impulsa Capital actua com a assessor registrat i EY realitza les
labors de due dilligence. GVC Gaesco actua també com a entitat agent i
proveïdor de liquiditat.

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.
Holaluz lidera la implantació de l’autoconsum domèstic a Espanya amb
una proposta clara i diferencial. Ha estat la primera empresa 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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Dins la seva estratègia, Holaluz va ser la primera elèctrica europea a rebre
la certificació B Corp, un segell que engloba a més de 2.400 empreses
de 50 països i l’objectiu dels quals és donar visibilitat a companyies que,
més enllà de generar guanys econòmics, innoven per a maximitzar el seu
impacte positiu en els empleats, en les comunitats on serveixen i en el
medi ambient.
L’elèctrica 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.
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