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Barcelona, 24 de desembre de 2021 

 

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (En endavant, "Parlem 
Telecom", o la "Societat"), en virtut del que disposa l'article 17 del Reglament (UE) nº 
596/2014, sobre abús de mercat, i en l'article 228 del Text Refós de la Llei del mercat de 
Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre i disposicions 
concordants, així com la Circular 3/2020 del segment BME Growth de BME MTF Equity, 
sobre informació a subministrar per empreses incorporades a negociació en el segment BME 
Growth de BME MTF Equity (en endavant la "Circular 3/2020 del BME Growth"), per mitjà 
de la present comunica a mercat la següent 

 

 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT (*) 
 

 

Parlem Telecom segueix amb el pla estratègic compromès amb els accionistes. Un dels 
pilars estratègics comunicat va ser el creixement inorgànic; durant el 2021 ja va adquirir una 
empresa a València amb el llançament de la nova marca al juliol Aproop i per altra banda, 
va adquirir un operador local a Taradell, infraestructures a Gelida i fa uns dies Infoself Group 
per donar millor servei a la PIME. 
 
Amb data 23 de desembre s'ha adquirit Sistemes Telemàtics Integrals S.L. (marca Sonnet), 
empresa de la població Els Hostalets de Balenyà que aporta 1.800 clients entre fibra i mòbil, 
360.000€ de facturació i un EBITDA de 175.000€. Aquesta operació no té un impacte 
significatiu al perímetre de consolidació del grup, però suposa una nova empenta a la 
proximitat i al estar a prop de Taradell, totes dues a Osona, existiran sinèrgies operatives 
d'atenció al client i d'infraestructures, en poder aprofitar connexions comunes i recursos 
creuats. 
 
D'aquesta manera Parlem continua amb el seu pla d'expansió amb l'aposta de desplegament 
d'infraestructura pròpia de fibra a Seva (activat aquest mes de desembre) i amb els punts de 
venda al Centre Comercial de Malla i de Vic. Seguim millorant en la Proximitat amb la 
presència física. 
 
 
De conformitat amb allò que disposa l'esmentada Circular 3/2020 del BME Growth, s'indica 
que la informació comunicada per la present ha estat elaborada sota l’exclusiva 
responsabilitat de la Societat i els seus administradors. 
 
Atentament, 

Ernest Pérez-Mas  

 

President del consell d’administració de 
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.  
 


