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Gairebé el 50% de l’oferta d’accions
prèvia a la sortida a borsa d’Holaluz s’ha
col·locat entre inversors internacionals
● La companyia va generar un alt interès durant el roadshow, que es va
materialitzar en una sobresuscripció de més de dues vegades l’oferta
d’accions al preu definitiu de l’oferta.
● El volum i la qualitat de la demanda registrada ha permès una
adjudicació d’accions equilibrada entre diferents tipologies
d’inversors.
● L’elevat nombre d’inversors (superior a 200) ha permès que les
accions comencin negociant-se en la modalitat de contractació
contínua.
● L’equip d’Holaluz ha donat el seu suport a la sortida amb la compra
d’accions per valor de 622.000 euros.
● Isabela Pérez Nivela i Enrique Tellado Nogueira s’incorporen com a
nous consellers independents de l’empresa.
Barcelona, 29 de novembre de 2019.- Holaluz, la tecnològica
especialitzada en energia verda i autoconsum, ha despertat un gran
interès per part de la comunitat inversora davant la seva estrena d’avui en
el parquet borsari.
L’empresa arriba al MAB després d’una ampliació de capital de 30 milions
d’euros i la venda d’accions per valor de 10,4 milions d’euros per part
dels socis fundadors i Axon Capital Partners. Inversors internacionals
de França, Regne Unit i els Països Nòrdics s’han adjudicat gairebé la
meitat de l’oferta d’accions, mentre que family offices i fons d’inversió i
de pensions espanyols s’han quedat la resta. L’equip d’Holaluz ha donat
el seu suport a la sortida a borsa amb la compra d’accions per valor de
622.000 euros.
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“Estem molt orgullosos i agraïts del gran interès que la comunitat
inversora ha demostrat pel nostre projecte sustentat en les energies
renovables, la promoció de l’autoconsum i que situa al client en el
centre de l’empresa”, ha assenyalat Carlota Pi, cofundadora i presidenta
d’Holaluz, que ha estat acompanyada en l’acte de sortida a borsa pels
altres dos cofundadors de l’empresa, Oriol Vila i Ferran Nogué.
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
d’accions ha quedat subscrita en més de dues vegades al preu finalment
fixat per a la transacció, havent rebut adjudicació 220 inversors i
empleats.
Holaluz ha estat la vint-i-unena incorporació al MAB durant aquest
2019, que suma ja 122 empreses. “La incorporació d’Holaluz a aquest
mercat de BME és una gran notícia, que reafirma el creixent interès de
les companyies pel MAB com a font de finançament alternatiu per a
empreses de tots els sectors”, ha assenyalat el director gerent del MAB,
Jesús González Nieto-Márquez.
L’assessor registrat de l’empresa és Impulsa Capital, mentre que GVC
Gaesco Valors actuarà com a proveïdor de liquiditat. El percentatge de
capital flotant en borsa d’Holaluz és del 25,25%.

Consellers independents
Coincidint amb la incorporació al MAB, Holaluz ha nomenat a Isabela
Pérez Nivela i Enrique Tellado Nogueira com a nous consellers
independents.
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Isabela Pérez és llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra. Va
formar part del cos d’advocats de l’estat fins que l’any 2013 s’incorpora
a Coca-Cola Iberian Partners com a secretària general i del consell,
directora legal de compliment i de riscos. Actualment combina la seva
labor executiva a Coca-Cola European Partners Ibèria amb la participació
en el consell assessor de govern corporatiu de la Facultat de Dret d’ESADE
i de la comissió de govern corporatiu de la Fundació Princesa de Girona.
Enrique Tellado és llicenciat en Empresarials per la Universitat
Complutense – CEU Sant Pau. Actualment és director general d’EVO
Banco (Bankinter) i, al llarg de la seva carrera, ha exercit els càrrecs de
conseller delegat d’EVO Banco, dirigint la seva reestructuració sota la
titularitat d’Apollo Global Management; assessor per al mercat espanyol
d’Elliot Associates; director financer de Novacaixagalicia i consultor de
McKinsey & Co i The Boston Consulting Group.

Sobre Holaluz
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. 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

4/5

Nota de premsa

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. 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.

Per a més informació:
Holaluz | Marissé Arrufat
marisse.arrufat@holaluz.com
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
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Aquesta comunicació no constitueix una oferta de compra, venda o bescanvi o la sol·licitud d’una oferta
de compra, venda o bescanvi de valors. Les accions d’Holaluz no poden ser ofertes o venudes als Estats
Units d’Amèrica, excepte si s’efectua a través d’una declaració de notificació efectiva de les previstes en la
Securities Act o a l’empara d’una exempció vàlida del deure de notificació.
Aquesta comunicació conté informació i afirmacions o declaracions amb projeccions de futur sobre Holaluz.
Aquestes declaracions inclouen projeccions i estimacions financeres basades en les seves assumpcions
corresponents, declaracions relatives a plans, objectius, i expectatives en relació amb operacions futures,
inversions, sinergies, productes i serveis, i declaracions sobre resultats futurs. Les declaracions amb
projeccions de futur no constitueixen fets històrics i s’identifiquen generalment per l’ús de termes com
“espera,” “anticipa,” “creu,” “pretén,” “estima” i expressions similars. En aquest sentit, si bé Holaluz considera
que les expectatives recollides en tals afirmacions són raonables, s’adverteix als inversors i titulars de les
accions d’Holaluz que la informació i les afirmacions amb projeccions de futur estan sotmeses a riscos i
incerteses, moltes de les quals són difícils de preveure i estan, de manera general, fora de control d’Holaluz.
Aquests riscos, de materialitzar-se, podrien provocar, de forma aïllada o conjuntament amb altres, que els
resultats i desenvolupaments reals difereixin significativament d’aquells expressats, implícits o projectats
a la informació i afirmacions amb projeccions de futur. Entre aquests riscos i incerteses hi ha aquells
identificats en el Document Informatiu d’Incorporació de les accions d’Holaluz al Segment d’Empreses en
Expansió del Mercat Alternatiu Borsari (MAB) i altres documents remesos per Holaluz al MAB i que estan a
disposició del públic. Les afirmacions o declaracions amb projeccions de futur es refereixen exclusivament a
la data en què es van manifestar, no constitueixen cap garantia de resultats futurs i no han estat revisades
pels auditors d’Holaluz. Es recomana no prendre decisions sobre la base d’afirmacions o
declaracions amb projeccions de futur. La totalitat de les declaracions o afirmacions de futur reflectides
a continuació emeses per Holaluz o qualsevol dels seus consellers, directius, empleats o representants
queden subjectes, expressament, a les advertències realitzades. Les afirmacions o declaracions amb
projeccions de futur incloses en aquest document estan basades en la informació disponible a la data
d’aquesta comunicació. Excepte en la mesura que ho requereixi la normativa aplicable i les circulars de
MAB, Holaluz no assumeix cap obligació -encara que es publiquin noves dades o es produeixin nous fetsd’actualitzar públicament les seves afirmacions o revisar la informació amb projeccions de futur.

