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1. Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom 
Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la 
proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en 
conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació 
de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei 
de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol 
(la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real 
Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General 
requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe 
justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa 
constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per 
compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de 
socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la 
compensació d’un dret de crèdit del que són titulars Janarma 2003 S.L., 
el Sr. David Ayats Güell, el Sr. Xavier Vendrell i el Sr. Carlos Fernández 
Murillo (els “Creditors”), per un import total de UN MILIÓ NORANTA MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I TRENTA-TRES CÈNTIMS 
D’EURO (1.090.569,33 €), que ostenten els Creditors enfront de la 
Societat, en virtut de l’escriptura de compravenda atorgada pel Notari de 
Barcelona, Sr. Antonio Rosselló Mestre, en data 21 de març de 2022 amb 
número 674 del seu protocol.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el 
paràgraf anterior seran líquids, estaran vençuts i seran exigibles en el 
moment que la Junta General d'Accionistes de la Societat aprovi 
l'ampliació de capital.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

Janarma 2003, S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili al 
carrer Vil·la Romana, 25, Montfullà, 17162- Bescanó (Girona), inscrita en 
el Registre Mercantil de Girona, volum 1918, foli 168, full GI-32218, 
inscripció 1a, amb NIF B-17740119.

Sr. David Ayats Güell, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en 
règim de separació de béns, amb domicili a l’avinguda Gran Via Jaume 



3

I, 42, àtic 2, 17002 Girona (Girona), i amb DNI número 77914055Z, en 
vigor.

Sr. Xavier Vendrell Font, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, 
amb domicili al carrer Creu de Serra, 16, 17240 Llagostera (Girona), i 
amb DNI número 40531931C.

Sr. Carlos Fernández Murillo, major d’edat, de nacionalitat espanyola, 
divorciat, amb domicili al carrer Sajolida, 20 i, 08810 Sant Pere de Ribes 
(Barcelona), i amb DNI número 46618960F, en vigor.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 206.434
noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal 
cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que 
confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les 
existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels 
Creditors segons s’indica a continuació:

Janarma 2003, S.L., subscriurà i desemborsarà 47.323 accions 
mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per 
import de DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000 €);

Sr. David Ayats Güell, subscriurà i desemborsarà 59.714 accions 
mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per 
import de TRES-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’EURO (315.465,67 €); 

Sr. Xavier Vendrell Font, subscriurà i desemborsarà 59.603 accions 
mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per 
import de TRES-CENTS CATORZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET 
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS D’EURO (314.877,27 €); i

Sr. Carlos Fernández Murillo, subscriurà i desemborsarà 39.794
accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la 
Societat per import de DOS-CENTS DEU MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS 
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (210.226,39 €); i

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta 
es realitzaria per un import de DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS 
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (2.064,34 €), amb una 
prima d’emissió total d’UN MILIÓ VUITANTA-VUIT MIL CINC-CENTS 
QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO 
(1.088.504,99 €), de manera que el contravalor efectiu per cada acció de 
nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en 
concepte de valor nominal i a 5,272895889234051€ en concepte de 
prima d’emissió.
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Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital 
social quedaria fixat en la xifra de CENT SEIXANTA-TRES MIL 
QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (163.049,05
€), dividit en 16.304.905 accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de 
valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que 
confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les 
existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat 
social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als 
crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat 
de la Societat.

3. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general 
d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu 
al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-TRES MIL QUARANTA-
NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (163.049,05 €) totalment subscrit i 
desemborsat, dividit en 16.304.905 accions, de 0,01 euros de valor nominal 
cadascuna d’elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital 
social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions 
pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos 
drets i obligacions.”

4. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i 
econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la 
data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres 
comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran 
dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a 
partir d’aquesta data.

5. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME 
Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a 
aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de 
substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin 
necessaris a l’efecte.

6. Exclusió del dret de subscripció preferent
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Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General 
dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació 
de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En 
conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per 
compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser 
automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits 
de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera 
automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital 
per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció 
preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta 
acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de 
considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present 
Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Sr. Ernest Pérez Mas INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A., 
representada pel seu representant 
persona física, Sr. Josep Maria Echarri 
Torres

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.  
representada pel seu representant 
persona física, Sr. Oriol Lobo Baquer

Sra. Susana Dabán Fernández

Sr. Albert Buxadé Herrera Sr. Octavio Miguel Sánchez Laguna




