
Holaluz consolida el seu creixement i inicia 
una estratègia d’adquisició de companyies 
instal·ladores

 ● La companyia elèctrica tecnològica d’energia verda entra en la generació 
d’electricitat a través dels seus clients i gràcies a la Revolució de les 
Teulades, un moviment per transformar m2 de teulada residencial en 
energia 100% verda. 

 ● La Revolució de les Teulades es consolida i arriba a les 5.537 instal·lacions 
gestionades a 30 de juny de 2021, un 184,7% més respecte a juny 2020. 
A més, Holaluz suma 25.319 nous clients, arribant als 350.820 clients 
a 30 de juny de 2021 i ja gestiona més de 1.200 MW en representació.

 ● L’empresa inicia una estratègia d’adquisició de companyies 
instal·ladores amb l’objectiu de controlar tot el procés end-to-end. 
D’aquesta manera, s’assegura el lliurament d’una experiència de client 
best-in-class i continuar amb la construcció de satisfacció de clients i 
marca.

 ● Aquesta estratègia preveu la compra d’un mínim de 3 instal·ladores 
entre 2021 i el primer trimestre de 2022 i permetrà crear una estructura 
híbrida d’instal·ladors propis i acords amb instal·ladors locals de 
confiança que li permetin assegurar l’escalabilitat de les operacions.

 ● En el primer trimestre del 2021 les vendes consolidades van ser de 77,98 
milions d’euros i l’EBITDA va arribar als 1,53 milions d’euros, més de 
4M superior a l’EBITDA del mateix període de l’any anterior, que va ser 
de -2,5 milions d’euros. El marge brut de la companyia va ascendir als 
10,97 milions d’euros, un 10,7% més que en el mateix període de l’any 
passat.
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 ● Holaluz reitera els seus objectius a final de l’any 2023: un milió de 
clients, 50.000 instal·lacions fotovoltaiques gestionades i 1.000 MW en 
representació.

 
Barcelona,   27 de juliol de 2021.- Holaluz, tecnològica d’energia verda que cotitza al 
BME Growth des de novembre de 2019, entra en la generació d’electricitat a través dels 
seus clients i gràcies a la Revolució de les Teulades, un moviment per transformar m2 
de teulada residencial en energia 100% renovable . 

En relació al creixement en clients i gestió d’instal·lacions fotovoltaiques, Holaluz 
va sumar 25.319 nous clients. Amb aquest augment, la cartera total de clients de 
l’elèctrica es va elevar a 350.820 clients, xifra que reafirma a Holaluz com a companyia 
de ràpid creixement gràcies a l’aposta pel model de quotes personalitzades que des 
dels inicis la companyia promou, i que persegueix donar tranquil·litat i estabilitat als 
clients.

La Revolució de les Teulades, llançada al juny de 2020 per Holaluz, té com a objectiu 
transformar cada metre quadrat de les teulades infrautilitzades en energia verda per 
apropar-se al propòsit de la companyia: un món 100% renovable connectant persones a 
l’energia verda. La Revolució de les Teulades compta amb 5.537 instal·lacions fotovoltaiques 
gestionades a 30 de juny, un 184,7% més respecte a juny 2020.

 ● Nombre de clients totals         350.820

* Tancament de l’exercici fiscal: 30 setembre
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 ● Número de instalaciones totales   5.537

Igualment, la companyia inicia una estratègia d’adquisició de companyies 
instal·ladores amb l’objectiu de controlar tot el procés end-to-end. D’aquesta manera, 
s’assegura el lliurament d’una experiència de client best-in-class i continuar amb la 
construcció de satisfacció de clients i marca.

Aquesta estratègia preveu la compra d’un mínim de 3 instal·ladores entre 2021 i el 
primer trimestre de 2022 i permetrà crear una estructura híbrida d’instal·ladors propis 
i acords amb instal·ladors locals de confiança que li permetin assegurar l’escalabilitat 
de les operacions.

Sobre els resultats financers, en l’exercici que transcorre de l’1 de gener de 2021 a 
31 de març de 2021, les vendes consolidades van assolir la xifra de 77,98 milions 
d’euros i l’EBITDA va arribar als 1,53 milions d’euros, una millora de 4 milions d’euros 
davant el resultat negatiu de -2,5 milions d’euros de l’any anterior. El marge brut de 
la companyia va ascendir als 10,97 milions d’euros, un 10,7% més que en el mateix 
període de l’any passat.

Carlota Pi, cofundadora i presidenta executiva: “Els mesos impredictibles del sector 
energètic ens donen l’oportunitat de demostrar que la nostra proposta de valor i model 
de quotes té més sentit que mai, i així ens ho demostren els 25.000 nous clients d’aquest 
trimestre. Energia verda, estalvis gràcies a l’ús intensiu de la tecnologia i posar el client 
en el centre de totes les nostres decisions segueix sent una proposta guanyadora”. En 
relació a l’adquisició de companyies instal·ladores, Pi apunta que “aquesta estratègia 
ens permet assolir un doble objectiu: lliurar al client una experiència excepcional i, a 
nivell corporatiu, capturar el màxim valor d’aquesta fase”.
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* Tancament de l’exercici fiscal: 30 setembre
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La companyia reitera els seus objectius a final de l’any 2023: un milió de clients, 
50.000 instal·lacions fotovoltaiques gestionades i 1.000 MW en representació.

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 nombres, 
sinó en innovació de producte i servei. Holaluz ha estat la primera empresa elèctrica 
de 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 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 
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.
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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 l’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).

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:


