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Holaluz ultima la seva sortida a
borsa per a finals de novembre
●● L’operació permetrà a Holaluz captar entre 30 i 40 milions d’euros
per a finançar el seu creixement, una xifra que va anunciar a l’inici
d’aquest any
●● Els plans de l’empresa contemplen una primera etapa en la qual
operarà en el MAB (Mercat Alternatiu Borsari) per a més endavant, en
funció de les condicions del mercat, fer el salt al mercat continu
●● Amb aquesta operació la companyia espera aconseguir el milió de
clients i les 50.000 instal·lacions fotovoltaiques per a finals de 2023
Barcelona, 7 d’octubre de 2019.- El Consell d’Administració d’Holaluz
ha aprovat la col·locació d’una part del capital de l’empresa en el
Mercat Alternatiu Borsari (MAB). L’operació s’emmarca en la ronda de
finançament oberta per la tecnològica d’energia verda per a obtenir
recursos per a executar el seu pla de creixement. La companyia anunciarà
més detalls a finals d’aquest mes.
Els òrgans rectors del MAB ja han aprovat l’inici del procés que,
previsiblement, conclourà el proper mes de novembre quan Holaluz iniciï
la seva cotització en el MAB com a pas previ al mercat continu, finalitat
per a la qual es va crear precisament el mercat alternatiu. La companyia
comença un roadshow que la portarà a reunir-se amb els principals
inversors qualificats de referència a Espanya i Europa per a explicar-los la
proposta de valor de l’empresa, així com els plans de creixement per als
pròxims quatre anys.
“La nostra arribada al MAB és un motiu de satisfacció més dins dels reptes
que ens vam marcar al fundar Holaluz. Aquesta operació suposa un pas
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intermedi dins la nostra estratègia a mig termini que és cotitzar en el
mercat continu”, assenyala Carlota Pi, cofundadora i presidenta executiva
d’Holaluz.
Tal i com es va informar al setembre, Geroa EPSV va entrar en el capital
d’Holaluz amb 10 milions d’euros i un lloc en el Consell d’Administració
d’Holaluz representat per Virginia Oregui, directora del fons de pensions
basc. Aquesta operació es va efectuar com una operació pre-IPO, en la
qual Geroa actua com a anchor investor de la tecnològica d’energia verda.
El fons Axon Partners Group, que forma part d’Holaluz des del febrer de
2016, manté la seva participació en l’accionariat i lloc en el Consell.
Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué, cofundadors de l’empresa,
continuaran mantenint la majoria del capital de l’empresa una vegada
que Holaluz comenci a cotitzar. “Aquesta operació manté intacta la
nostra visió, la de dotar de sentit i propòsit transcendent a la companyia,
utilitzant-la, des de la generació de valor, com a eines per a fer del món un
lloc millor”.
El propòsit d’Holaluz és aconseguir un món que es mogui 100% gràcies
a l’energia verda. Un propòsit que Holaluz activa a través de Connectar
persones a l’energia verda proposant electricitat 100% renovable, preus
justos que es converteixen en estalvis de 100 euros/any de mitja gràcies
a l’ús intensiu de la tecnologia i a posar el client en el centre, establint una
relació de confiança mútua amb els seus clients.
Amb aquesta operació la companyia espera aconseguir el milió de clients
i les 50.000 instal·lacions fotovoltaiques per a finals de 2023. Holaluz va
tancar 2018 amb una facturació de 180 milions d’euros*, ebitda positiu
per segon any consecutiu i un equip de 176 persones.
En aquesta operació JB Capital Markets actuarà com a global coordinator
i GVC Gaesco, com a banc col·locador. Uría&Menéndez i Baker&McKenzie
actuen com a assessors legals de l’operació, Impulsa Capital com a
assessor registrat i EY realitza les labors d’auditoria.
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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 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 a 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 es pot consumir 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.
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 aquestes. 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 de Energias
Renováveis (APREN), amb l’objectiu de guanyar presència al país
lusità, on ja disposa de llicència per a operar i estudia la possibilitat de
desembarcar operacions.
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Holaluz va tancar la seva ronda A de finançament al febrer 2016, quan
Axon Partners va invertir 4 milions d’euros en l’empresa per a projectes de
màrqueting i comunicació amb l’objectiu d’accelerar exponencialment el
creixement de la companyia.

Sobre Geroa
Geroa, amb seu a San Sebastià, gestiona l’estalvi de prop de 110.000
treballadors i suma actius per més de 2.150 milions d’euros. “Poder
participar d’una història d’èxit com Holaluz suposa una gran oportunitat
per a nosaltres i els nostres partícips”, ha assegurat Oregui, que ha afegit:
“Holaluz és un projecte innovador i disruptiu del quan esperem molt en el
futur”.

Sobre Axon Partners Group
Axon és una signatura espanyola d’assessoria i inversió amb una divisió
de Venture Capital i Private Equity que gestiona fons a Europa, Àsia i
Amèrica Llatina. Axon Partners és accionista a Holaluz des de febrer de
2016: “Holaluz representa la nostra aposta ferma per l’energia verda i
l’autoconsum a Espanya, que lidera la transformació del sector energètic
des de la innovació i la construcció de confiança amb els seus clients.
Esperem molt d’aquesta companyia en el futur”, assegura Alfonso de
Léon, CEO d’Axon Partners Group.
* Vendes run rate a 31 de desembre de 2018.
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.
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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

