
 

 

 
Barcelona, 2 de setembre 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 (*) 
 

Global Portfolio Investments, S.L., societat pertanyent al holding empresarial de la família 
Domínguez (propietaris de la firma de moda Mayoral) ha incrementat la seva participació en 
el capital social de Parlem Telecom mitjançant l'adquisició a mercat fins arribar amb data 31 
d’agost de 2021 de 805.733 accions de la Societat. En conseqüència, Global Portfolio 
Investments, S.L. és titular d'accions representatives del 5,008% del capital social de Parlem 
Telecom. 
 
El propòsit d'aquesta operació és reforçar el nucli accionarial de la Societat per afrontar amb 
solidesa el seu pla estratègic. 
 
Aquest accionista rellevant, amb dilatada i reconeguda trajectòria empresarial i de presa de 
participacions significatives en diferents sectors, té vocació de permanència i suposa una 
mostra de confiança tant en l’equip gestor com en la trajectòria de la Societat des de la seva 
sortida al mercat al juny de 2021. 
 
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 llegües, la versió en castellà 
és la que preval. 


