
Holaluz llança el primer PPA col·laboratiu 
a Espanya de la mà de Fundeen 

● La tecnològica d’energia verda i la plataforma de crowdfunding s’alien
per a facilitar i fer accessible la inversió en projectes mediambientals
vinculats a les energies renovables.

● L’acord obre la porta al fet que qualsevol persona pugui contribuir en
la transició energètica a través de la inversió en projectes fotovoltaics.

● Holaluz adquirirà l’energia generada a un preu pactat entre les dues
parts, a través d’un PPA, i actuarà com a representant davant el
mercat.

Barcelona, 30 de maig de 2019. 

Holaluz ha arribat a un acord amb la plataforma d’inversió 
col·lectiva Fundeen per a promoure instal·lacions fotovoltaiques de 
fins a 75 MW en els propers tres anys. La tecnològica d’energia verda, 
d’aquesta manera, facilita la transició energètica i promou la inversió de 
la ciutadania en projectes respectuosos amb el medi ambient i el Planeta.

Fundeen oferirà a través de la seva plataforma instal·lacions 
fotovoltaiques perquè els ciutadans interessats puguin participar en la 
seva construcció a partir d’una inversió mínima de 500 €. Holaluz, per 
la seva part, es compromet a adquirir l’energia generada per aquests 
projectes a un preu pactat entre les parts, a través d’un PPA, i també 
actuarà com a representant davant el mercat. Un PPA és un contracte 
de compravenda d’energia a llarg termini, que defineix els termes per 
a la comercialització entre el venedor i el comprador: condicions de 
pagament, calendari de lliuraments, etc., i ho converteix en un instrument 
clau per al finançament de projectes de generació d’energia.
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Segons Carlota Pi, cofundadora d’Holaluz: “Llançar el 
primer PPA col·laboratiu d’Espanya suposa un pas més cap a la 
transició energètica. Una transició on totes les persones poden fer la 
seva contribució: des de consumir energia renovable a través d’una 
comercialitzadora d’energia 100% verda fins a optar per l’autoconsum 
amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques o invertir en projectes 
vinculats a les energies renovables”.

Amb un creixement anual per sobre del 50%, ebitda positiu per segon any 
consecutiu i una proposta clara i diferencial en l’àmbit de l’autoconsum 
domèstic, Holaluz és l’empresa tecnològica d’energia verda que més està 
creixent a Espanya.

Holaluz s’ha proposat aconseguir els 1.000 MW en PPAs per a finals de 
2021. El fort ritme de creixement que està experimentat la companyia 
obliga a buscar aquest tipus de contractes per a poder assegurar un 
preu estable als seus clients, així com garantir que aquesta energia sigui 
d’origen renovable.

Nacho Bautista, cofundador i CEO de Fundeen, assegura: “Volem fer 
més accessible l’energia renovable als ciutadans i ens encanta poder 
col·laborar amb una empresa com Holaluz amb la qual compartim 
aquest propòsit. Un PPA, a més, ens permet estabilitzar els ingressos 
d’un projecte, minimitzar els riscos i, en conseqüència, aportar més 
seguretat als nostres inversors. Els promotors que es decideixin a signar 
un contracte PPA accediran, d’aquesta manera, a projectes més robustos 
i amb més facilitats de finançament”.

Fundeen és la primera plataforma a Espanya especialitzada en la inversió 
en energies renovables, autoritzada per la CNMV com a plataforma 
d’equity crowdfunding i ha finançat ja dos projectes per un import total de 
més de 170.000 euros, gràcies als més de 110 inversors que van decidir 
participar en les oportunitats avaluades i presentades per la plataforma.
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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 a 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 
als 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.

Des de novembre de 2018, Holaluz ha signat altres tres PPAs. El primer 
amb Raiola Future, per a la construcció de 10 plantes fotovoltaiques amb 
una potència total de 20 MW en 3 anys entre Espanya i Portugal. El segon 
amb EDF Solar, un acord per a la instal·lació de 120 MW en 3 anys de 
plantes fotovoltaiques a Espanya i Portugal, amb una inversió pròxima 
als 80 milions d’euros. I el tercer amb Chint Energy per a instal·lar 
500 MW una inversió de més de 350 milions d’euros.

Sobre Fundeen

Fundeen és la primera plataforma de micromecenatge autoritzada per la 
CNMV que permet a particulars invertir en energies renovables des de 500 
€, democratitzant una inversió fins ara reservada a grans companyies 
elèctriques i fons d’inversió. A més, aquesta fórmula de finançament 
possibilita que es construeixin projectes que, d’una altra forma, serien 
descartats per aquests mateixos actors per ser massa petits.

La plataforma pretén donar la transparència, fiabilitat i confiança 
que els grans fons d’inversió i bancs antiquats no aporten, promovent 
la mobilització col·lectiva al servei d’iniciatives mediambiental i 
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econòmicament sostenibles. Fins al moment, Fundeen ha analitzat 
projectes per valor pròxim als 80 milions d’euros i compta amb més de 
1.150 usuaris registrats en la seva plataforma.
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Per a més informació:

Holaluz  |  Marissé Arrufat  
marisse.arrufat@holaluz.com 
Telf. +34 608 733 170

Nota de premsa

Segueix la nostra llum en:

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