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PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

INFORME FORMULAT EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS 
ARTICLES DEL REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL

1. Objecte de l’informe

El consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, 
S.A. (la “Societat”) ha acordat, en sessió de 20 de maig de 2022, convocar a la 
junta general ordinària d'accionistes que se celebrarà el pròxim dia 22 de juny de 
2022 a les 10:00 hores en primera convocatòria o, en defecte, en segona 
convocatòria, a la mateixa hora el dia 23 de juny de 2022, i sotmetre a la seva 
aprovació, entre altres assumptes, la creació de l'article 14è bis del reglament de 
la junta general.

El present informe (“Informe”) es formula pel consell d'administració en 
compliment de l'article 5è del reglament de la junta general, amb la finalitat 
d'informar els accionistes de les propostes de creació de l'article 14è bis i la 
modificació de l’article 26è del reglament de la junta general formulades pel 
consell.

2. Justificació de la proposta

2.1. Significació i abast general de la modificació estatutària proposada

La proposta de modificació del reglament de la junta general d'accionistes objecte 
d'aquest Informe es justifica en la necessitat d'adaptar el mateix a les 
modificacions introduïdes en la Llei de Societats de Capital (“LSC”) per la Llei 
5/2021, de 12 d'abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de 
Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes 
financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en 
les societats cotitzades (la “Llei 5/2021”).

2.2. Creació de l'article 14è bis i modificació de l'article 26è del reglament de la 
junta general d'accionistes

La modificació del reglament de la junta general d'accionistes proposada que 
s'agrupa en aquest bloc te per finalitat, en línia amb les propostes de modificació 
dels estatuts socials, recollir la possibilitat de celebrar, amb caràcter general i 
sense vinculació a circumstàncies excepcionals, juntes generals d'accionistes de 
forma íntegrament telemàtica, possibilitat introduïda pel nou article 182 bis LSC.

La incorporació en el reglament de la junta general d'accionistes de la possibilitat 
de celebrar juntes amb l'assistència dels accionistes i els seus representants per 
mitjans exclusivament telemàtics que és objecte d'aquesta proposta pretén 
proporcionar a l'òrgan d'administració una eina que li permeti convocar juntes 
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generals facilitant la seva organització i celebració quan determinades 
circumstàncies així ho aconsellin, sense que això suposi cap menyscapte dels 
drets dels accionistes, que podran ser exercitats per ells o els seus representants 
de manera equivalent a les juntes celebrades amb l'assistència física d'aquests. 
En tot cas, la proposta de modificació del reglament de la junta general 
d'accionistes a tals efectes que se sotmet a l'aprovació de la junta general només 
serà aplicable quan la normativa de referència entri en vigor i es compleixin les 
condicions o requisits previstos a aquesta.

En particular, la modificació proposada consisteix en:

(i) Introduir un nou article 14è bis que possibiliti celebrar la junta general per 
mitjans exclusivament telemàtics en els termes previstos en l'article 182 
bis LSC introduït per la Llei 5/2021.

(ii) Introduir un paràgraf en l'article 26è del reglament de la junta general 
d'accionistes amb l'obligació de requerir la presència de notari a la junta 
general d'accionistes en els supòsits en els quals la mateixa vagi a celebrar-
se de forma íntegrament telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en 
el citat article 182 bis LSC.

3. Text íntegre de les modificacions proposades del reglament de la junta 
general

Les modificacions proposades del reglament de la junta general d'accionistes, en 
cas d'aprovació per la junta ordinària d'accionistes, implicaran la creació de l'article 
14è bis i la modificació de l’article 26è del reglament de la junta general 
d'accionistes que, en endavant, tindrien la següent redacció literal (es marquen les 
modificacions proposades):

a) Nou article 14º bis

“Article 14 bis.- Junta general exclusivament telemàtica 

La Junta podrà ser convocada de forma exclusivament telemàtica i, per tant, sense 
assistència física dels accionistes, dels seus representants i, en el seu cas, dels 
membres del Consell d'Administració.

La celebració de la Junta de forma exclusivament telemàtica s'ajustarà a les 
previsions legals i estatutàries així com al desenvolupament de les mateixes 
contingudes en el Reglament de la Junta General i, en tot cas, estarà supeditada 
al fet que la identitat i legitimació dels accionistes i dels seus representants es trobi 
degudament garantida i al fet que tots els assistents puguin participar efectivament 
a la reunió mitjançant els mitjans de comunicació a distància admesos a l'anunci 
de convocatòria, tant per a exercitar en temps real els drets que els corresponguin, 
com per seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats, tenint 
en compte l'estat de la tècnica i les circumstàncies de la Societat.”
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b) Modificació de l’article 26è

“Article 26.- Acta de la Junta General

Els acords de la Junta General es consignaran en acta que s'estendrà o transcriurà 
en el llibre d'actes portat a aquest efecte. L'acta podrà ser aprovada per la pròpia 
Junta General, i, en defecte d'això, i dins del termini de quinze (15) dies, pel 
President i dos (2) Interventors, un en representació de la majoria i un altre per la 
minoria.

L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executiva a 
partir de la data de la seva aprovació.

L'òrgan d'administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi acta 
de la Junta General i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc (5) dies 
d'antelació al previst per a la celebració de la Junta General, ho sol·licitin 
accionistes que representin, almenys, l'u per cent (1%) del capital social o en 
aquells supòsits en els quals la Junta vagi a celebrar-se de forma exclusivament 
telemàtica. En aquest cas, els acords només seran eficaços si consten en acta 
notarial. L'acta notarial no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, tindrà la consideració 
d'acta de la Junta i els acords que constin en ella podran executar-se a partir de 
la data del seu tancament.”

I als efectes legals oportuns, el consell d'administració de la Societat formula el present 
informe, al domicili social, a 20 de maig de 2022.

__________________
Sr. Ernest Pérez Mas

____________________________________
INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A., 
representada pel Sr. Josep Maria Echarri

_______________________________
ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A. 
representada pel Sr. Oriol Lobo Baquer

_________________________
Sra. Susana Dabán Fernández

_____________________
Sr. Albert Buxadé Herrera

_____________________________
Sr. Octavio Miguel Sánchez Laguna




