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 Barcelona, 16 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 

 

INFORMACIÓ PRIVILEGIADA (*) 

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 d'altra banda, va 
adquirir un operador local a Taradell i infraestructures a Gelida. 

El Grup Parlem Telecom també es va comprometre a iniciar el procés d'adquirir 
infraestructura pròpia per donar un servei més gran servei de proximitat al client i millorar el 
marge brut d'aquests clients. 

És per tot això que amb data 16 de desembre, Parlem Telecom fa un pas endavant decisiu 
per convertir-se en una operadora de telecomunicacions molt competitiva en el sector 
empresarial català, on des d'ara podrà oferir serveis qualificats de telecomunicacions, 
connectivitat, ciberseguretat i solucions a la núvol (cloud).  

El salt endavant de Parlem Telecom en aquest àmbit es produeix gràcies a l'adquisició del 
100% d'Infoself Group, una empresa b2b consolidada amb més de 25 anys d'experiència 
que proporciona serveis informàtics integrals a empreses. Infoself, que té seu a Girona i té 
delegacions a Olot i Barcelona, tancarà aquest 2021 amb 4M€ de vendes i 400 mil € 
d'EBITDA. 

Amb aquesta compra, Parlem Telecom aspira a convertir-se en l'operadora de proximitat de 
referència per a les petites i mitjanes empreses catalanes en la tasca imprescindible de 
digitalització. La nova divisió d'empreses significarà al voltant del 20% de les vendes, per 
aportació de 300 nous clients més grans a la cartera actual, per part d'Infoself. 

La compra d'Infoself Group també permetrà a Parlem Telecom l'accés als fons Next 
Generation EU per promoure la transformació digital del sector empresarial català, ja que 
l'operadora complirà els requisits necessaris exigits pel Ministeri d'Afers Econòmics i 
Transformació Digital. En aquest sentit, és destacable que l'adquisició d'aquesta companyia 
b2b gironina facilitarà a Parlem Telecom aconseguir clients al sector de les empreses 
mitjanes, ja que podrà oferir nous serveis de ciberseguretat i de cloud que fins ara no tenia 
capacitat de proporcionar.  

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. 


