
Holaluz reforça el seu capital davant 
l’oportunitat de realitzar operacions 
d’adquisició de comercialitzadores a Espanya
 

 ● La situació actual de preus de mercat de comptat (spot) d’electricitat 
genera l’oportunitat d’adquirir algunes companyies comercialitzadores. 
Per Holaluz això suposa una oportunitat única per iniciar la seva estratègia 
de consolidació de sector a través d’aquestes adquisicions i a preus més 
atractius. Això permetria accelerar el pla de creixement orgànic de la 
companyia: aconseguir un milió de clients a finals de l’any 2023.

 ● Holaluz ha implementat sempre un model de negoci sòlid i sostenible: 
vendre electricitat 100% verda amb marge a clients que paguen. Per a això, 
la companyia té una estratègia òptima de cobertures de preu que li genera, 
tot i la situació actual de preus de mercat, un compte de resultats i un balanç 
sanejats i consolidats, que li permet la possibilitat d’afrontar aquestes 
operacions.

 ● Amb l’objectiu d’incrementar l’agilitat financera per a executar aquestes 
potencials adquisicions, la tecnològica d’energia verda opta per reforçar el 
seu capital. L’operació s’estructura a través d’un finançament subordinat 
necessàriament convertible en accions d’Holaluz per un import de 
11.368.106,96 euros amb venciment al 31 de desembre de 2021 i preu de 
conversió de 13,81 euros per acció.

 ● A més, la tecnològica d’energia verda continua experimentant un creixement 
sostingut de la seva base de clients, amb rècord d’altes en les últimes 
setmanes.

 ● La Revolució de les Teulades es consolida i arriba a les 6.295 instal·lacions 
gestionades a 30 de setembre de 2021. Igualment suma 378.202 clients i 
compta amb una cartera de representació de més de 1.630 MW. Així, doncs, en 
el tercer trimestre del l’any —a més d’incloure el període estival, en què s’han 
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marcat successivament preus màxims històrics en el mercat majorista de 
comptat d’electricitat— la companyia ha crescut en més de 27.000 clients 
nets. 

 ● Holaluz reitera els seus objectius al final de l’any 2023: un milió de clients, 
50.000 instal·lacions fotovoltaiques gestionades i 1.000 MW en representació, 
ja superat en més d’un 60%.

 
Barcelona,   30 de setembre de 2021.- Holaluz, la tecnològica d’energia verda que 
cotitza al BME Growth des de novembre de 2019, opta per reforçar el seu capital amb 
l’objectiu d’incrementar l’agilitat financera i així executar potencials adquisicions de 
companyies comercialitzadores. L’operació s’estructura a través d’un finançament 
subordinat necessàriament convertible en accions d’Holaluz per import de 
11.368.106,96 euros amb venciment al 31 de desembre de 2021 i preu de conversió de 
13,81 euros per acció.

Les principals característiques de l’operació són: 

 ● Els prestadors són dos inversors de la Unió Europea, titulars cada un d’ells d’una 
participació inferior al 5% del capital d’Holaluz. El desemborsament es realitzarà 
amb data 4 d’octubre de 2021 i s’aplicarà un tipus d’interès de l’1,00% anual.

 ● El tipus d’emissió de les accions que s’emetin en el marc de l’augment de capital 
per a la conversió en accions del Finançament convertibles serà de 13,81 euros 
per acció. El preu de conversió representa una prima del 8,31% respecte de la 
cotització de tancament de les accions d’Holaluz en la sessió d’ahir.

 ● Els préstecs seran convertits en accions ordinàries d’Holaluz, de la mateixa classe 
i amb els mateixos drets que les actualment en circulació, representatives del 4% 
del capital social abans de l’operació (3,85% del capital social amb posterioritat 
a ella) amb data no posterior al 31 de desembre de 2021, subjecte a l’aprovació 
per la Junta General d’Accionistes d’Holaluz del corresponent augment de capital 
per compensació de crèdits. Els socis fundadors d’Holaluz, Axon Capital i Geroa 
Pentsioak E.P.S.V. d’Ocupació, s’han compromès a votar a favor d’aquesta 
ampliació a la Junta.
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Holaluz en xifres

La tecnològica d’energia verda continua experimentant un creixement sostingut de la 
seva base de clients, amb rècord d’altes en les últimes setmanes. La Revolució de les 
Teulades es consolida i arriba a les 6.295 instal·lacions gestionades a 30 de setembre 
de 2021. Igualment suma 378.202 clients i compta amb una cartera de representació 
de més de 1.630 MW. Així doncs, en el tercer trimestre del l’any —a més d’incloure el 
període estival, en què s’han marcat successivament preus màxims històrics en el 
mercat majorista de comptat de electricitat— la companyia ha crescut en més de 
27.000 clients nets. 

Davant aquestes dades, Holaluz reitera els seus objectius a finals de l’any 2023: 
un milió de clients, 50.000 instal·lacions fotovoltaiques gestionades i 1.000 MW en 
representació, ja superat en més d’un 60%.

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 10% 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 canviar el món, 
Holaluz lidera la transformació del sector energètic espanyol amb una clara aposta 
per la generació distribuïda com a nou model, sent líders no només en números, sinó 
en innovació de producte i servei. Holaluz ha estat la primera empresa elèctrica del 
mercat espanyol en 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 sobrant que produeixen les plaques solars dels clients i que no pot consumir-
se en el moment.

La companyia espera arribar al milió de clients i les 50.000 instal·lacions fotovoltaiques 
per a finals de 2023. 

Dins la seva estratègia, Holaluz proposa un model d’empresa en el qual les persones 
puguin desenvolupar-se de forma holística. Això vol dir proporcionar totes les eines 



4/5 Nota de premsa

perquè les persones puguin tenir flexibilitat i autonomia per 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 que va ser, i continua sent, 
necessari aplicar quotes, el de Tecnologia, on la companyia ha posat el focus per 
esdevenir 100% paritària.

Tot això ha fet que Holaluz fos la primera elèctrica europea a rebre la certificació B 
Corp, un segell que engloba més de 2.400 empreses de 50 països i l’objectiu és donar 
visibilitat a companyies que, més enllà de generar guanys econòmics, innoven per 
maximitzar el seu impacte positiu en els empleats, en les comunitats on serveixen 
i en el medi ambient. Igualment, Holaluz és empresa fundadora de Capitalismo 
Consciente a Espanya, una filosofia que reconeix el innat potencial dels negocis per 
tenir un impacte positiu en el món.

Holaluz se situa en el número 1 del rànquing mundial d’ESG en companyies elèctriques 
de Sustainalytics, agència líder mundial en recerca i qualificacions d’ESG i govern 
corporatiu. Aquest rating reconeix la posició de lideratge d’Holaluz en el seu afany 
cap a la transició energètica i la situa entre el 2% d’empreses amb millor valoració 
dins l’univers global de Sustainalytics que inclou 13.028 empreses, la número 2 
mundial en la categoria de serveis públics (446) i inclou a Holaluz en la categoria de 
“baix risc”, amb un scoring de 12 (es considera “baix risc” entre 20 i 10).



5/5 Nota de premsa

Segueix la nostra llum a: 

Interprofit  |   Valença Figuera 
valenca.figuera@interprofit.es  
Tel. +34 660 805 317

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

Per a més informació:


