
 
 

Barcelona, 15 de desembre 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 
 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT (*) 
 

El Grup Parlem ha tancat l'adquisició, efectiva o imminent de forma irrevocable, de tres 
teleoperadores locals per un valor màxim total de 10,5 €M, en una operació que suposa un 
pas més en la consolidació dels operadors de telecomunicacions al mercat català i li ofereix 
una major penetració al territori amb la voluntat d'oferir un servei de màxima proximitat als 
clients. 
 
En el pla financer, les tres adquisicions augmenten la capacitat de Parlem de generar 
beneficis, millorant l’EBITDA del Grup i estant les tres companyies lliures de deute. 
 
Aquesta millora de resultats permetrà treballar en un nou Pla Estratègic 2023-2025, que la 
Societat es compromet a presentar al llarg de la propera primavera 2023. Fins a la publicació 
del nou full de ruta, Parlem es concentrarà a realitzar la integració de les tres empreses 
adquirides, aflorant sinèrgies i buscant l'excel·lència operacional. 
 
Aquestes noves adquisicions aportaran al Grup Parlem 7.600 nous clients de fibra, 10.200 
de mòbil i 2.300 de Wimax, així com més de 48.000 noves unitats immobiliàries (UUII) 
cablejades amb fibra i una previsió d'increment d'ingressos per al 2023 de 5,5 €M en vendes 
i 1,5 €M d'EBITDA. La suma de totes les dades reafirma el lideratge de Parlem com a 
operador català i milloren les magnituds financeres del Grup. Paral·lelament, ha suposat que 
la Societat actualitzi les previsions de resultats i que es comprometi a presentar un nou Pla 
Estratègic amb una aposta de futur i de creixement. 
 
Les tres teleoperadores locals que adquireix Parlem són Xartic (www.xartic.net), 
compravenda realitzada amb data 12/12/2022, i ubicada a Olot (Catalunya), Wicat 
(www.wicat.net), a través d'una opció de compra a materialitzar l'abril del 2023, i ubicada a 
Pallars (Catalunya), i la valenciana Fibrotel (www.fibrotel.net), amb data de tancament 
irreversible de l'operació de compravenda els propers dies, que s'incorporarà a la filial de la 
Societat Aproop Telecom. 
 
Si bé Parlem ha crescut de manera natural a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb les tres 
noves adquisicions s'aconsegueix incrementar la quota de mercat a Girona, Pallars i el País 
Valencià, alhora que es guanya en excel·lència operativa. 
 
Xartic va ser fundada per Joan Bramon, president de la Federació Catalana d'Empreses de 
Telecomunicacions (Fecemint) i dóna servei a les comarques de la Garrotxa, l'Alt Empordà, 
Ripollès i Cerdanya, mentre que Wicat cobreix l'àrea de l'Alt Pirineu i Fibrotel, la comarca de 
la Ribera Alta a la Comunitat Valenciana. 
 



 
En tots tres casos, els equips directius actuals continuaran desenvolupant les seves funcions 
dins del Grup Parlem. D'aquesta manera, la Societat vol ser protagonista al sector de les 
telecomunicacions a Catalunya liderant una concentració natural i continuar donant suport a 
la concentració de projectes estratègics, com demostren aquestes operacions, ja que són 
petites iniciatives locals que s'afegeixen al Grup per fer-les arribar a tot el país. 
 
El preu total màxim per les tres operacions de compra és de 10,5 €M, dels quals un 21% del 
total es pagaran amb accions de Parlem i la resta al comptat, comptant amb diferents fonts 
de finançament. 
 
Així, Parlem ha arribat a un acord amb el fons d'infraestructures Inveready Health Tech & 
Energy Infrastructures I, del grup Inveready, per vendre 44.000 UUII de fibra per valor de 5,5 
€M i ha signat un acord d'ús d'aquesta infraestructura en condicions favorables. Aquesta 
operació es destinarà al finançament de les adquisicions esmentades anteriorment. 
La companyia recollirà la provisió de l'impacte en les xifres del 2022, tot esperant la seva 
resolució. 
 
De conformitat amb el que disposa la Circular 3/2020 esmentada 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.  
 
(*)Nota: En cas de diferències entre ambdues versions, prevaldrà la versió en castellà. 


