
PARLEM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES 2022

Targeta d’Assistència, Delegació i Vot a Distància

El consell d’administració de Parlem Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”), de conformitat amb la normativa legal i estatutària d’aplicació, ha acordat convocar 
als accionistes de la Societat a la junta general extraordinària que se celebrarà el pròxim 15 de desembre de 2022, a les 10:00 hores en primera convocatòria o, en el seu 
defecte, en segona convocatòria, el dia 16 de desembre de 2022, a la mateixa hora. La assistència a la junta general ordinària també es pot fer mitjançant l’ús dels mitjans 
telemàticsde forma telemàtica a través de la pàgina web corporativa de la Societat (https://corporatiu.parlem.com/) de conformitat amb les regles de participació previstes a
l'anunci de convocatòria. 

Titular: Domicili:

Codi cta. valors Número d’accions Nº accions mínim per assistir Número de vots

1

El titular d’aquesta targeta pot delegar i conferir la seva representació o votar a distància emplenant i signant l’apartat corresponent a continuació. En cas de 
signatura de tots dos apartats, prevaldrà el vot a distància i quedarà sense efecte la delegació.

ACCIONISTES QUE DESITGIN ASSISTIR TELEMÀTICAMENT 
Tindran dret a assistir telemàticament a la junta els accionistes que, amb cinc dies d'antelació com a mínim a la data prevista de celebració de la junta general en primera 
convocatòria, acreditin trobar-se inscrits en el registre d'anotacions en compte corresponent i es registrin adequadament en la pàgina web de la Societat de conformitat amb 
el procediment previst en l'anunci de convocatòria que es troba a disposició en la pàgina web de la Societat.

ACCIONISTES QUE DESITGIN DELEGAR O VOTAR A DISTÀNCIA PER CORREU POSTAL MITJANÇANT AQUESTA TARGETA
L'accionista, si no té el propòsit d'assistir personalment a la junta general extraordinària, pot atorgar la seva representació o votar a distància per correu postal sobre els punts 
de l'ordre del dia. Per a emetre la seva delegació a distància haurà d'emplenar l'apartat DELEGACIÓ PER CORREU POSTAL i signar en el lloc destinat a aquest efecte. Per 
a emetre el seu vot per correu postal sobre els punts de l'ordre del dia, haurà d'emplenar l'apartat VOT A DISTÀNCIA PER CORREU POSTAL i signar en el lloc destinat a 
aquest efecte. En cas de signatura de tots dos apartats, prevaldrà el vot a distància i quedarà sense efecte la delegació. Una vegada signada la targeta, haurà de remetre-la 
a la Societat juntament amb la targeta d'assistència emesa per l'entitat en la qual tingui dipositades les seves accions, igualment signada mitjançant signatura autògrafa. El vot 
així expressat pot fer-se arribar a la Societat mitjançant correu postal a l'adreça Carrer  Badajoz, número 145, 2ª planta, Barcelona (08018) juntament amb una còpia del 
document d'identitat de l'accionista i del certificat de titularitat d'accions, així com, en el seu cas, de l'apoderament o representació corresponent. Així mateix, hauran d'atendre's 
les regles incloses en l'anunci de convocatòria i en la pàgina web de la Societat (https://corporatiu.parlem.com/).



DELEGACIÓ PER CORREU POSTAL
L’accionista que ha expedit la present targeta confereix la seva representació per a la junta general indicada en la mateixa a:
(Marqui només una de les següents caselles i, si escau, designi al representant).

El President del Consell d’Administració

Sr./Sra. ................................................................................................................................DNI……………………………………………………………

En el cas que no es marqui una de les caselles anteriors o no es designi a la persona a qui s’atorga la representació, la representació s’entendrà conferida a favor del president 
del consell d’administració i de la secretària no consellera, indistintament.

La delegació s’estén, tret que es marqui la casella NO següent, a les propostes d’acord no formulades pel consell d’administració o sobre punts no previstos en l’ordre del dia 
adjunt, en relació amb les quals el representant votarà en contra. NO 

INSTRUCCIONS DE VOT RESPECTE DE LAS PROPOSTES D’ACORDS DE L’ ORDRE DEL DIA

Marqui amb una X la casella corresponent. En cas de que no s’imparteixin instruccions marcant les caselles corresponents s’entendrà que desitja votar a favor de les 

propostes formulades pel consell d’administració. En tot cas, a més del que es preveu en la Llei, en els estatuts i en el reglament de la junta general, hauran d’atendre’s les 

regles incloses en l’anunci de convocatòria i en la pàgina web de la Societat (https://corporatiu.parlem.com/).

Punts de l’ordre del dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

A favor

En contra

Abstenció

En blanc

A l’efecte del que es disposa en l’article 523 i 526 de la Llei de Societats de Capital (“LSC”), es fa constar que el president del consell d’administració i altres consellers 
poden trobar-se en conflicte d’interès en relació amb les propostes d’acord formulades fora de l’ordre del dia, quan es refereixin al seu cessament, separació o revocació 
com a conseller o a l’acció de responsabilitat. En qualsevol cas, si en la representació es contenen instruccions precises sobre el sentit del vot de l’accionista respecte a 
aquests punts en què pugui existir conflicte d’interès, l’administrador representant podrà exercitar el dret de vot corresponent a les accions representades respecte a tals 
punts. Així mateix, els consellers poden trobar-se en conflicte d’interès en els supòsits recollits en els apartats a),b),c) i d) de l’art. 526.1 LSC que poguessin presentar-se 
fora de l’ordre del dia conformement a la Llei. 

Si el representant estigués culpable en una situació de conflicte d'interès i el representat no hagués atorgat instruccions precises de vot, i tret que es marqui la casella NO 
següent, la representació s'entendrà conferida, en relació amb els assumptes en conflicte, indistintament: (i) al president del consell d'administració; (ii) a la secretària no 
consellera del consell d'administració; i (iii) al vicesecretari no conseller del consell d’administració:  NO

Signatura del representant Signatura de l’accionista que confereix la seva representació

A ............................, a ........... de ............................... de 2022.        A ............................, a ........... de ............................... de 2022.



VOT A DISTÀNCIA PER CORREU POSTAL

Si abans de la celebració de la junta, l’accionista amb dret d’assistència que ha expedit la present targeta desitja votar a distància per mitjans postals, en relació amb les 
propostes de l’ordre del dia de la junta general, haurà de marcar amb una X la casella corresponent, segons com sigui el sentit del seu vot.

Si, en relació amb algun dels punts de l’ordre del dia, no marca cap de les caselles habilitades a aquest efecte, s’entendrà que vota a favor de la proposta del consell 
d’administració. En tot cas, a més del que es preveu en la Llei, en els estatuts i en el reglament de la junta general, hauran d’atendre’s les regles incloses a l’anunci de 
convocatòria i en la pàgina web de la Societat (https://corporatiu.parlem.com/).

Punts de l’ordre del dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

A favor

En contra

Abstenció

En blanc

L’accionista que emeti el seu vot a distancia serà considerat com a present a l’efecte de la constitució de la junta general.

INSTRUCCIONS DE VOT RESPECTE A ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

En relació amb les propostes d'acord no formulades pel consell d'administració o sobre punts no previstos en l'ordre del dia adjunt i tret que es marqui la casella NO següent, 
s'entén conferida la representació al president del consell d'administració o, en cas de conflicte d'interès, indistintament: (i) al president del consell d'administració; (ii) a la 
secretària no consellera del consell d'administració; i (iii) al vicesecretari no conseller del consell d’administració: NO

Signatura de l’accionista que vota a distància

A ............................, a ........... de ............................... de 2022.



ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la vàlida constitució de la Junta General d'Accionistes, de l'ordre del dia i dels càrrecs de President i Secretari.

2. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat. 

3. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat. 

4. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat. 

5. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat. 

6. Aprovació, en el seu cas, de la segona emissió d'obligacions convertibles o canviables en accions de la societat per import màxim de principal de 3.000.000€, més un 
màxim de 531.311€ d'interessos capitalitzables, amb exclusió del dret de subscripció preferent, delegant en el consell d'administració, amb facultats de substitució, la 
fixació dels extrems de part de l'emissió així com la seva execució.

7. Aprovació, en el seu cas, de l'augment de capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió d'obligacions en el marc de l'emissió i delegació en 
el consell d'administració, amb facultats de substitució, de la facultat d'executar l'augment de capital acordat, en una o diverses vegades, segons les sol·licituds formulades, 
a l'empara del que es disposa en l'article 297 de la Llei de Societats de Capital.

8. Aprovació, en el seu cas, de la tercera emissió d'obligacions convertibles o canviables en accions de la societat per import màxim de principal de 3.000.000€, més un 
màxim de 561.334 d'interessos capitalitzables, amb exclusió del dret de subscripció preferent, delegant en el consell d'administració, amb facultats de substitució, la fixació 
dels extrems de part de l'emissió així com la seva execució.

9. Aprovació, en el seu cas, de l'augment de capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió d'obligacions en el marc de l'emissió i delegació en 
el consell d'administració, amb facultats de substitució, de la facultat d'executar l'augment de capital acordat, en una o diverses vegades, segons les sol·licituds formulades, 
a l'empara del que es disposa en l'article 297 de la Llei de Societats de Capital.

10. Modificació de l'article 21 dels estatuts socials.

11. Precs i preguntes. 

12. Delegació de facultats.

13. Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal que els accionistes remetin a la Societat per a l'exercici del seu dret d'assistència telemàtica, delegació i vot en la junta general, o que siguin 
facilitats per les entitats bancàries i societats i agències de valors en les quals aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada 
per a la gestió del registre d'anotacions en compte, així com l'enregistrament audiovisual, en el seu cas, del desenvolupament íntegre de la junta general, per a facilitar el 
seguiment i adequada difusió, seran tractats amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent amb la Societat, així com 
remetre informació sol·licitada, en el seu cas, per l'accionista. Així mateix, s'informa els accionistes que aquestes dades es tractaran amb les finalitats indicades. Els accionistes 
tindran la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, supressió, rectificació, portabilitat, limitació del tractament i oposició, així com de revocar el consentiment de conformitat amb 
el que es disposa en el Reglament General de Protecció de dades i altra normativa vigent, mitjançant comunicació escrita dirigida Parlem Companyia de Telecomunicacions, 
S.A.: Carrer Badajoz, número 145, 2ª planta, Barcelona (08018) (Referència: Dades personals).




