
 
 

Barcelona, 30 de maig de 2022 
 
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 227 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 (*) 
 

PARLEM signa un acord de finançament de 6 milions d'euros amb INVEREADY 
mitjançant l'emissió d'obligacions convertibles a un preu de 7,00€ per acció. 
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (d'ara endavant “PARLEM”, la 
Companyia o la Societat) anuncia la signatura d'un acord d'inversió (el “Term Sheet”) amb 
INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE II FCR (“INVEREADY”) per a l'emissió d'obligacions 
convertibles de PARLEM de fins a SIS MLONS D'EUROS (6.000.000€). 
Els fons es faran servir per accelerar el creixement orgànic i inorgànic de la Societat. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L'EMISSIÓ 
 
 

• Import: fins a SIS MILIONS D'EUROS (€6.000.000) dividit en un primer tram de TRES 
MILIONS D'EUROS (€3.000.000), un segon tram de DOS MILIONS D'EUROS (€2.000.000) i 
un tercer tram de UN MILIÓ D'EUROS (€1.000.000). 

 
• Disposició: una única disposició. 
 
• Tipus d'interès en efectiu: Euribor 3M (floor 0,00%) més un diferencial del 3,50% anual 

pagador trimestralment. 
 
• Tipus d'interès pagador a venciment o en el moment de la conversió (PIK o Payment in 

Kind) del 3,49% anual. 
 
• Tipus dinterès màxim (cap): la suma del tipus dinterès en efectiu i del tipus dinterès PIK 

estarà limitat al 7,30% anual. 
 
• Preu de Conversió: 7,00 euros per acció. 
 
• Període de conversió: a partir dels 18 mesos des de la subscripció i fins a venciment. 
 
• Venciment: el primer tram d'obligacions convertibles tindrà un venciment de 60 mesos des 

de la data de subscripció, mentre que les obligacions convertibles del segon i tercer tram de 
l'emissió tindran un venciment de 57 mesos. 

 
• Covenants: els bons convertibles comptaran amb covenants relacionats amb determinades 

decisions corporatives.  
 



 
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. 
 
Quedem a la seva disposició per a quants aclariments considerin oportuns. 
 
Atentament, 
 
 
Ernest Pérez-Mas  
President del consell d’administració de 
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.  
 
 
(*)Nota: En cas de diferències entre ambdues versions, prevaldrà la versió en castellà. 

 
 


