
Barcelona, 18 de juliol 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 (*)

La Societat amb data 15 de juliol de 2021 ha signat el préstec convertible que tenia previst 
signar tal com s'esmentava a l'addenda al Document d'Incorporació publicat el 17 de Juny 
de 2021

Els principals Termes i Condicions de l'emissió de el bo convertible es detallen a continuació:

Import: tres milions d'euros.
Tipus d'interès en efectiu: 3,50% anual de l'import disposat pagador trimestralment.
Tipus d'interès pagador a venciment o en el moment de la conversió ( "PIK" o 
"Payment in Kind") de al 3,49% anual. Aquest tipus d'interès es capitalitzarà 
anualment i s'haurà de pagar a venciment en efectiu o en cas de conversió de les 
obligacions.
Preu de conversió: 2,886 € per acció.
Període de conversió: en qualsevol moment a partir de l'transcurs de divuit (18) 
mesos des de la data de subscripció.
Venciment: els bons convertibles venceran al 31 de desembre de 2026.

L'import total de l'emissió es distribueix entre els següents creditors, entre els quals es troben 
parts vinculades, d'acord amb les següents participacions:

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 cas de discrepància de comprensió entre les dues llengües, la versió en castellà 
és la que preval.


