
Holaluz aprova els comptes de l’exercici anterior 
en la seva primera junta d’accionistes

 ● La companyia confirma el tancament del seu exercici fiscal (a 30 de 
setembre de 2019) amb un increment de les vendes consolidades del 
39%, fins a assolir la xifra de 208,81 milions d’euros en ingressos. 
L’EBITDA creix fins als 2,61 milions d’euros, el que suposa un 
increment del +100% respecte de l’any anterior.

 ● El coronavirus ha marcat el format d’aquesta primera junta que s’ha 
celebrat via online i en la que han votat, presents o degudament 
representats, un 79,65% dels accionistes. 

 ● La presidenta executiva, Carlota Pi, ha mostrat la seva satisfacció 
pels resultats que la companyia va obtenir el quart trimestre de l’any 
natural, igual que l’evolució positiva dels objectius durant els dos 
primers mesos de l’any 2020. 

 ● En el context actual de la crisi del Covid-19, Holaluz està posant en 
marxa mesures per estar al costat dels seus clients així com per 
assegurar el correcte desenvolupament del negoci.

Barcelona, 26 de març de 2020- Holaluz ha celebrat aquest matí la seva 
primera junta d’accionistes després que el novembre de 2019 debutés 
en borsa i es convertís en una empresa cotitzada del Mercat Alternatiu 
Bursàtil. Aquesta primera junta, marcada logísticament per la crisi del 
Covid-19, s’ha celebrat via online. Tot i els possibles contratemps que ha 
suposat el context actual, la junta ha transcorregut sense incidències i 
s’han aprovat tots els punts de l’ordre del dia amb majoria suficient.

L’ordre del dia ha inclòs, com a tema principal, l’aprovació dels comptes 
anuals i de la gestió social corresponents a l’exercici tancat a setembre 
de 2019. Els accionistes han ratificat de forma unitària aquest punt 
confirmant el tancament de l’exercici fiscal amb un increment de les 
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vendes consolidades del 39%, fins a assolir la xifra de 208,81 milions 
d’euros en ingressos. L’EBITDA va créixer fins els 2,61 millones de euros, el 
que suposa un creixement del +100% respecte l’any anterior. 

Igualment, els accionistes han acceptat el nomenament com a Membre 
del Consell d’Administració de Geroa Pentsioak EPSV, representada per 
Virginia Oregui, que fins ara figurava a títol personal. 

Carlota Pi, cofundadora i presidenta executiva de la companyia ha 
declarat: “Estic molt satisfeta del suport dels accionistes i la confiança 
en tot l’equip d’Holaluz”. La presidenta ha mostrat la seva satisfacció pels 
resultats que la companyia va obtenir el quart trimestre de l’any natural, 
igual que l’evolució positiva dels objectius durant els dos primers mesos 
de l’any 2020. Pi també ha comentat que “davant la situació actual, des 
d’Holaluz hem posat en marxa una sèrie de mesures que ens permetin 
estar més aprop que mai dels nostres clients, així com seguir assegurant 
el desenvolupament previst de la companyia.” 

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 connectant 
persones a l’energia verda, oferint energia 100% renovable, preus justos 
que es converteixen en estalvis mitjans del 12% gràcies a l’ús intensiu 
de la tecnologia i posant el client en el centre, establint una relació de 
confiança mútua.

Creada amb la convicció que una empresa pot ser una eina per a canviar 
el món, Holaluz lidera la transformació del sector energètic espanyol 
amb una clara aposta per la generació distribuïda com a nou model i una 
oferta diferencial en l’àmbit de l’autoconsum, sent líders no solament 
en números, sinó en innovació de producte i servei. Holaluz ha estat 
la primera empresa elèctrica del mercat espanyol a avançar-se a la 
compensació simplificada amb Holaluz Cloud, un sistema que permet 
descomptar de la factura de la llum els excedents, és a dir, l’energia 
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sobrant que produeixen les plaques solars dels clients i que no pot 
consumir-se el moment.

La companyia espera aconseguir el milió de clients i les 50.000 
instal·lacions fotovoltaiques per a finals de 2023. Holaluz va obtenir uns 
ingressos de 208,81 milions d’euros, un EBITDA de 2,61 milions i compta 
amb un equip de 188 persones, tot a 30 de setembre de 2019.

Dins la seva estratègia, Holaluz proposa un model d’empresa en el qual 
les persones puguin desenvolupar-se de manera holística. Això vol dir 
proporcionar totes les eines perquè les persones puguin tenir flexibilitat i 
autonomia per a desenvolupar les seves responsabilitats, així com poder-
les combinar amb la seva vida personal. Exemples d’això són el treball per 
objectius i la flexibilitat horària. Tot això ha contribuït a fer d’Holaluz una 
empresa pràcticament paritària, a tots els nivells de decisió i en tots els 
equips. Una situació de la qual la companyia presumeix i que s’ha generat 
de forma totalment orgànica. Només hi ha un equip en el qual ha estat, i 
continua sent, necessari aplicar quotes, el de Tecnologia, on la companyia 
ha posat el focus per a convertir-se en 100% paritària.

Tot això ha fet que Holaluz fos 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. Igualment, Holaluz és empresa fundadora de Capitalisme 
Conscient a Espanya, una filosofia que reconeix l’innat potencial dels 
negocis per a tenir un impacte positiu en el món.



4/4 Nota de premsa

Segueix la nostra llum a: 

Interprofit  |  Mariona Puig  
mariona.puig@interprofit.es

Interprofit  |   Valença Figuera 
valenca.figuera@interprofit.es  
 
Telf. +34 93 467 02 32

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

Per a més informació:

https://www.holaluz.com/ca/
http://fb.com/holaluzcom
http://twitter.com/holaluzcom
https://es.linkedin.com/company/holaluz-com
http://www.instagram.com/holaluzcom
mailto:valenca.figuera%40interprofit.es%20?subject=

