
Barcelona, 28 d’octubre 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

INFORMACIÓ FINANCERA(*)
Carta del CEO
Resum Executiu de las principals xifres i revisió del pla estratègic
Estats financers intermedis consolidats de Parlem Telecom Companyia de
Telecomunicacions, S.A. i societats dependents corresponents al període de
sis mesos finalitzats a data 30 de juny de 2021 junt amb l’informe de revisió
limitada de l’auditor

De conformitat amb el 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. 

(*)Nota: En el cas de diferències entre les dues versions, prevaldrà la versió en 
castellà



CARTA CEO

Benvolguts/des accionistes,

Ens complau anunciar-vos que hem assolit els reptes empresarials que ens havíem proposat 
per al primer semestre del 2021 amb uns bons resultats financers del Grup Parlem Telecom, 
que alhora ha esdevingut en pocs mesos un valor molt fiable per als inversors al mercat 
BME Growth. Som un Grup responsable, que aposta per un creixement pausat i que està 
executant un pla estratègic sòlid a llarg termini amb resultats visibles a curt termini. 
Actualment, les nostres accions tenen un valor de 4,75€/acció, la nostra rendibilitat anual és 
de 67,84% i la nostra capitalització és de 76,42M€. 

El desenvolupament progressiu de les 10 accions estratègiques que formen part del nostre 
pla ens ha permès augmentar considerablement el rendiment operatiu del Grup. Així, 
enguany hem incrementat els resultats proforma ajustats en un 79% pel que fa als nostres 
ingressos respecte el primer semestre del 2020, mentre que el nostre EBITDA ha crescut 
també en un 295%. La sortida a borsa el passat més de juny va ser el primer pas d'un viatge 
ambiciós, en el qual aspirem a què el Grup Parlem Telecom esdevingui l’operador regional 
europeu de proximitat de referència de diverses regions amb identitat pròpia. La recent 
adquisició de les empreses de telecomunicacions locals Octel (València) i Tecnoso 
(Taradell) és un primer pas en aquesta direcció, que alhora ens ha reforçat encara més als 
territoris catalanoparlants.

Entre les fites del nostre pla estratègic dels últims mesos, volem ressaltar la sortida al mercat 
d'Aproop, un nou operador del nostre Grup amb marca pròpia pel territori valencià; la 
progressiva obertura de botigues de Parlem Telecom a diverses localitats clau de Catalunya 
passant d’una a vuit actualment; l'adjudicació de contractes amb administracions públiques, 
com és el cas de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i deu ajuntaments més a través del 
concurs de localret; la millora del nostre servei d'atenció al client (amb una valoració dels 
usuaris de 4'6 punts sobre 5) o la participació en un ambiciós Pla Pilot 5G a Catalunya amb 
partners tan valuosos com Cellnex o Lenovo.  

Per tot plegat, les expectatives de futur de la Companyia són bones, en la línia d'assolir els 
seus objectius estratègics. La fiabilitat financera que ens ofereixen els resultats d'enguany i 
la solidesa de la nostra caixa, fa que el Grup Parlem Telecom disposi d'uns fonaments sòlids 
per consolidar-se com un referent català al sector de les telecomunicacions. 

Tot agraint-vos la vostra confiança en el nostre Grup, rebeu una cordial salutació,
Ernest Pérez-Mas 
CEO Grup Parlem Telecom   

Barcelona, 26 d'octubre de 2021 



Presentació de resultats - 1r semestre de 2021 del Grup Parlem Telecom 

El Grup Parlem Telecom, que es troba en fase d’expansió i cotitza amb èxit al mercat BME 
Growth des del mes de juny, presenta els seus resultats financers auditats del primer semestre 
d’enguany. L’operadora, que mai havia exposat prèviament els seus resultats semestrals, 
detalla també l’estat d’execució en què es troben els 10 pilars de la seva estratègia de 
creixement.

Els 10 pilars estratègics de la companyia:

Resum de les fites més importants dels pilars estratègics:

El Grup Parlem ha iniciat la seva expansió territorial fent el llançament al mercat 
de la marca Aproop (https://aprooptelecom.com/; “La Telecom d’ací”) el juliol 
del 2021. Aproop, que es dirigeix a usuaris del País Valencià, neix amb una base 
de clients prèvia i amb una infraestructura pròpia.

El posicionament de marca segueix als valors de Parlem (Proximitat, Transparència, Preus 
Justos). Ara bé, s’ha considerat que hi ha una major competència d’operadors al territori 
valencià i que la renda per càpita ciutadana és lleugerament inferior a la de Catalunya. Per 
aquests motius, el posicionament en preu i producte també és lleugerament inferior.

El projecte d’expansió territorial amb l’obertura de botigues físiques, que es va 
iniciar en el primer semestre, ja està donant resultats. A tancament de 
setembre, Parlem Telecom ja compta amb un total de 10 botigues (5 pròpies i 5 
a través del programa “Ambaixador”). L’expectativa és acabar 2021 amb un 
mínim de 15 botigues. Addicionalment, Aproop disposa de 5 botigues.

En aquest primer semestre de l’any destaquen dues operacions inorgàniques: 
l’adquisició d’Octel a València i la de Tecnoso a Taradell. A més, el Grup Parlem 
ha adquirit aquest octubre una unitat de negoci que aporta clients de fibra i 
mòbil, a més d’infraestructura en les poblacions de Gelida i Monistrol de 
Montserrat. Cal destacar que en algunes d’aquestes localitats, com Taradell, hi 

ha poca competència i els valors de Parlem són apreciats, encara que la penetració de 
l’operadora sigui escassa. El fet de disposar d’una infraestructura pròpia del Grup permet un 
major major marge brut i ofereix la possibilitat de serveis amb major proximitat.



Parlem vol esdevenir un Operador Mòbil Virtual (OMV) amb una plataforma 
pròpia que li permeti crear els seus propis productes pensats per als seus 
propis clients. 

El primer pas ha estat poder realitzar la tramitació per la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMV) i ara estem en la previsió de preparar 

l’operativa per aquesta fita amb l’objectiu de llançament pel Q2 del 2022.

En el passat, el Grup Parlem no havia utilitzat els concursos públics com a 
estratègia de creixement. Aquesta situació ha canviat, ja que les administracions 
públiques busquen cada cop més donar suport a les empreses de proximitat que 
tenen impacte en el territori. Per això, el Grup ha començat enguany a 
presentar-se a concursos públics.

Des de juliol, el Grup ja ha guanyat el concurs de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols i alhora 
disposa de 10 petits ajuntaments del concurs organitzat per Localret 
(https://www.localret.cat/). Aquests últims iniciaran els serveis de telecomunicacions el 2022.

El Grup està molt satisfet amb la millora de la satisfacció per part dels clients. 
De fet, els ratis d’avaluació són superiors al 4,5 sobre 5. Aquest aspecte pot 
ajudar a rebaixar els ratis de churn i les cancel·lacions.

A nivell de 5G, Parlem Telecom col·labora en la UTE 5G Catalunya per portar 
experiències de casos d’ús a l’usuari final. En el cas de Parlem, lidera els 
projectes per al mercat de La Boqueria i la Fira de Barcelona, que estaran 
finalitzats el primer trimestre del 2022 i  el quart trimestre del 2022. 

Aquesta iniciativa compta amb el suport de Red.es i el Grup Parlem pot 
compartir les experiències amb altres accionistes de la UTE, com MM, Cellnex o Lenovo.

Es preveu que abans que finalitzi l’any es pugui realitzar el llançament del 
nou portfoli per empreses del Grup. L’objectiu és aconseguir PIMEs com a 
clients i ser un operador de solucions al núvol per a aquestes empreses.

A nivell d’infraestructures, Parlem ja disposa de més de 350.000 unitats 
immobiliàries. D’aquestes, més de 300.000 són fruit de l’acord amb MM que 
va entrar en vigor al juny i de la infraestructura pròpia de la que disposaven 
les tres empreses adquirides de Taradell, València i Gelida (en aquest cas, 



asset deal). El Grup també ha iniciat el desplegament de fibra òptica en una 
població estratègica com Seva (1000 UUII), que és molt propera geogràficament 
a Taradell.

Cal destacar també que s’ha iniciat la implantació a Parlem Telecom del CRM 
SaleForce, plataforma líder en el seu sector. Amb aquesta eina es busca incrementar la nostra 
productivitat, fomentar l’escalabilitat del model, garantir la ràpida absorció de les noves 
companyies i aprofitar sinergies. Així, aquest CRM tindrà les capacitats de treballar en un entorn 
multimarca, integrat amb els processos de provisió i amb els de facturació.

Resum de les magnituds econòmiques i magnituds físiques:

(*) Xifres proforma i EBITDA ajustat sense les despeses de sortir a borsa (597k€)

Respecte la primera meitat del 2020, el Grup gairebé ha doblat en vendes i ha millorat en 
marges. Això es deu a dos motius. D’una banda, Parlem ja ha superat el seu propi punt mort. De 
l’altra, s’ha produït la incorporació d’empreses com Octel (València) i Tecnoso (Taradell), que 
tenen infraestructura pròpia i garanteixen marges superiors al model d’una comercialitzadora. 



El creixement inorgànic serà una tònica habitual pel Grup Parlem, ja que, com es pot observar a 
la gràfica, aquestes adquisicions no només aporten ingressos, sinó també un increment de 
marge. A més, es fomenten dos aspectes claus en l’estratègia de Parlem: la proximitat vers els 
clients i la penetració de manera immediata en zones geogràfiques amb poca competència.

Balanç consolidat a juny auditat per Deloitte:



Es tracta d’un balanç molt sanejat on ja es pot observar l’impacte de l’increment de 
l’immobilitzat. Així, es mostra que hi ha gairebé 10M€ dels IRU, 6,6M€ del fons de comerç i, 
finalment, una infraestructura pròpia per valor de 700k€.

A nivell de caixa i fons propis, es veuen molt beneficiats perquè l’ampliació de capital es va 
realitzar el mateix mes de juny, on es pot veure l’impacte directe dels 12’5M€ de l’ampliació. 
D’altra banda, a nivell de deutes, cal destacar la possibilitat d’explotar els IRU finançats pel 
proveïdor de l’immobilitzat i el suport dels bancs finançant en 2M€ el projecte. Per tant, el Deute 
Financer Net, entès com a deute d’entitats financeres, és de -10,5M€.

Les bones perspectives de futur:

Els resultats semestrals aquí exposats són els millors de la història del Grup Parlem Telecom, que 
confia en superar aquest 2021 els 18,7M€ d’ingressos obtinguts en tot l’exercici de 2020. Cal 
tenir en compte que els resultats encara no reflecteixen els efectes de la sòlida sortida a borsa 
del Grup Parlem Telecom, que es va produir el 22 de juny de 2021. L’operadora catalana va 
entrar a cotitzar al mercat BME Growth amb un valor total de 45,3 M€ i amb les seves accions a 
un preu/unitat de sortida de 2,83 euros. Des d’aleshores, la confiança dels inversors en el Grup 
no ha deixat d’augmentar i, a data de 25 d’octubre de 2021, les seves accions tenen un 



preu/unitat de 4,75€/acció i el Grup té una capitalització de 76,42M€ amb una rendibilitat anual 
per sobre del 67%. Per tot plegat, les perspectives de futur del Grup no poden ser més òptimes.



























































































30/06/2021 31/12/2020 PATRIMONI NET I PASSIU 30/06/2021 31/12/2020

21.531.893 4.065.300 PATRIMONI NET 15.621.174 2.695.860 
10.989.133 1.052.639 FONS PROPIS- 15.482.389 2.508.325 

3.242 5.559 Capital 160.891 110.856 
632.363 228.461 Capital subscrit 160.891 110.856 

10.353.528 818.619 Prima d´emissió 15.799.703 2.048.784 
236.031 170.924 Reserves 943.603 908.066 
236.031 170.924 Legal i estatutària 3.074 -

rmini 7.630.001 425.000 Altres reserves 940.529 908.066 
7.630.001 425.000 Accions i participacions en patrimoni propi (302.366) -

324.904 304.234 Resultats d´exercicis anteriors (562.456) (590.123)
7.400 7.400 (Resultats negatius d´exercicis anteriors) (562.456) (590.123)

20.000 - Resultat de l´exercici (556.986) 30.742 
297.504 296.834 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS- 138.785 187.535 

2.351.824 2.112.503 Subvencions, donacions i llegats rebuts 138.785 187.535 

PASIU NO CORRENT 9.983.846 1.680.789 
Provisions a llarg termini 313.927 -
Deutes a llarg termini 9.937.584 1.618.277 
Deutes amb entitats de crèdit 2.442.562 532.123 
Deutes amb empreses vinculades 6.468.172 86.154 
Altres passius financers 1.026.848 1.000.000 

18.504.478 4.015.607 Passius per impost diferit 46.262 62.512 
24.449 14.728 
15.129 14.728 PASSIU CORRENT 14.431.351 3.704.259 

9.320 - Deutes a curt termini 6.134.642 464.458 
4.552.973 1.888.481 Deutes amb entitats de crèdit 145.985 114.193 
1.959.996 1.499.157 Deutes amb empreses vinculades 2.979.124 259.975 
2.350.567 338.321 Altres passius financers 3.009.533 90.290 

242.410 51.004 Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.982.782 3.239.801 
mini 1.000 1.000 Proveïdors 1.058 -

1.000 1.000 Creditors, empreses vinculades 5.895.973 2.359.042 
551.719 548.477 Creditors varis 1.443.946 759.889 

13.374.337 1.562.921 Personal 330.347 41.170 
13.374.337 1.562.921 Altres deutes amb les Administracions Públiques 311.458 79.698 

40.036.371 8.080.907 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 40.036.371 8.080.907 

EM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

BALANÇ DE SITUACIÓ A 30 DE JUNY DE 2021
(Euros)

 1



OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis- 12.240.640 8.151.359
Prestacions de serveis 12.240.640 8.151.359
Treballs realitzats per l´empresa per al seu actiu 172.379 81.452
Aprovisionaments- (8.388.200) (5.593.585)
Consum de mercaderies (6.117) (23.437)
Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles (8.320.906) (5.570.148)
Treballs realitzats per altres empreses (61.177) -
Despeses de Personal (1.683.846) (558.691)
Sous, salaris i assimilats (1.449.649) (443.654)
Càrregues Socials (234.197) (115.037)
Altres despeses d´explotació (2.700.418) (1.874.091)
Serveis Exteriors (2.700.118) (1.872.660)
Tributs (300) (1.431)
Amortització de l´immobilitzat (245.909) (235.954)
Imputació de subvencions d´immobilitzat no financer i altres 65.000 -
RESULTAT D´EXPLOTACIÓ (540.354) (29.510)

Depeses financeres- (139.576) (107.393)
Per deutes amb tercers (139.576) (107.393)
RESULTAT FINANCER (139.576) (107.393)
RESULTAT ABANS D´IMPOSTOS (679.930) (136.903)
Impost sobre beneficis 122.944 34.226 
RESULTAT DE L´EXERCICI (556.986) (102.677)

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS INTERMEDI CORRESPONENT AL PERÍODE DE SIS 
MESOS ACABAT A 30 DE JUNY DE 2021

(Euros)

Període de 6 
mesos acabat 
el 30 de juny 

de 2021

Període de 6 
mesos acabat 
el 30 de juny 

de 2020


