
(*)Nota: En caso de diferencias entre ambas versiones, prevalecerá la versión en castellano.

  

Barcelona, 28 de octubre 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 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

ALTRE INFORMACIÓ RELLEVANT (*)

I. Carta del President 

II. Previsió de resultats al tancament del 2022

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. 



Benvolguts accionistes,

Aquesta primera part de l'exercici ha estat marcada per un alt nivell d'incertesa a 
conseqüència de la guerra d'Ucraïna i el repunt dels preus de les matèries primeres 
energètiques. En el sector de les telecomunicacions en particular, ha continuat la guerra 
de preus low cost i la disminució de la participació de mercat del segment premium. Els 
volums de línies mòbils portades en els set primers mesos de l'any, es van situar en 3,72 
milions, un 11% menys que els 4,19 milions del mateix període de l'any anterior. D’altra 
banda, el mercat de línies fixes que inclou les de banda ampla fonamentalment, també 
va experimentar una caiguda en els volums de portabilitat. Entre gener i juliol, es van 
canviar d'operador 1,05 milions de línies enfront dels 1,25 milions d'un any abans, la 
qual cosa suposa una caiguda de gairebé el 16%. Ens trobem doncs davant un entorn 
d’incertesa, amb repunt de tipus d’interès i reducció de perímetre de mercat.

En aquest entorn, on cap marca premium no ha aconseguit incrementar la base de 
clients, Parlem ha estat capaç de captar, fins al mes de setembre, gairebé 28.000 línies 
de mòbil i més de 13.000 línies de banda ampla; tot això mantenint un dels “churns” 
més baixos de la indústria al voltant del 1,1%

Hem consolidat el negoci d'empreses, amb la incorporació d’ Infoself al mes de març; 
aquesta compra ha impulsat la divisió de negoci Parlem Empreses oferint serveis 
integrals de telecomunicacions, connectivitat, ciberseguretat i solucions al núvol (cloud) 
per als autònoms, les pimes i les corporacions. Aquesta adquisició permet a Parlem 
Telecom exercir d'agent digitalitzador d'empreses mitjançant els Fons Europeus Next 
Generation EU.

A més, hem completat al març l'adquisició d’ Ecòlium creant la divisió d'energia solar 
fotovoltaica d'autoconsum, entrant en un sector amb creixements de doble dígit.

Per tal de facilitar la comparativa amb altres empreses del sector i de l'àmbit europeu, 
Parlem ha canviat de criteri comptable al gener d'enguany. Una de les principals 
diferències és el mètode de reconeixement d'ingressos que fa que una part dels 
ingressos es comptabilitzi com a menys cost de compra. L'aplicació d'aquest nou criteri 
no presenta cap modificació de resultats consolidats ni del nivell d’EBITDA de 
l'operadora, ni tampoc implica la modificació cap d'actiu ni impacta en la generació de 
caixa de Parlem Telecom

Les vendes en el primer semestre de l'any han superat els 16M€, resultat d'una forta 
activitat comercial. Un creixement del 64,5% respecte al mateix període de l'any anterior 
que es va tancar amb 9,8M€. El marge brut s'ha situat en el 40,2% .

Parlem preveu mantenir en la segona part de l'exercici el seu creixement, superant els 
20M€ de facturació , millorant l'eficiència operativa i aconseguint un EBITDA positiu 
semestral consolidat pròxim a 600 mil €. 

L'increment de clients en aquest entorn ens ha permès renegociar els acords amb els 
principals proveïdors, que han començat a aplicar-se en el 3er trimestre i que suposaran 



un impacte anual superior als 2M€ d'increment de marge per al 2023. La companyia 
simularà com hauria estat el resultat financer del mateix perímetre si hagués aplicat 
aquestes  millores contractuals mecanitzades des de l’inici del 2022, per tal de facilitar 
la visualització del seu impacte.

Des del punt de vista financer hem pres les decisions adients que garanteixen la caixa 
per a les operacions corrents de la companyia, incloent-hi la folgança que cal en les 
circumstàncies actuals.

Per tot això, actualitzarem el nostre guidance abans de cap d'any i presentarem un nou 
pla estratègic 2023-2025 que reflecteixi les fortaleses del grup Parlem i la nostra ambició 
de futur.

Agraint la vostra confiança en el nostre Grup, rebeu una cordial salutació,

Ernest Pérez-Mas 

President Grup Parlem Telecom  



RoadShow· 2022

Financial Highlights (1/2)0

Parlem has launched profit protection programs at the end of Q1 with immediate positive impact (Q3* EBITDA already positive)  

* Q3 are not audited figures

*
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Financial Highlights (2/2)
On addition, a profit 

Ebitda performance of the Group. The following chart shows 2022 results including 
the impact of such agreements and initiatives had they been in place from Jan, 1st 2022
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