KKR entra a l’accionariat de Saba Infraestructures
KKR, a través del seu fons d’infraestructures, ha arribat a un acord amb la resta dels
accionistes de Saba per adquirir el 12,5% del capital de la companyia.
Després d’aquesta operació, l’estructura accionarial de Saba Infraestructures queda
de la següent manera: Criteria CaixaHolding (55,8% del capital), com accionista de
referència, Torreal (20%), KKR (12,5%) i ProA Capital (10,5%), a més dels 3.500
accionistes minoritaris (1,2%).

_______________________________________________________________________
Barcelona, 18 de novembre del 2011. La companyia d’inversió nord‐americana KKR, a
través del seu fons d’infraestructures, ha formalitzat avui la seva entrada en el capital
de la companyia Saba Infraestructures (Saba), operador de referència en la gestió
d’aparcaments des del 1966, a través de Saba Aparcaments, i en la de parcs logístics,
des del 1999, a través de Saba Parcs Logístics.
Després de l’acord al qual ha arribat KKR amb la resta d’accionistes, Criteria
CaixaHolding, amb el 55,8%, Torreal (20%), KKR (12,5%), ProA Capital (10,5%) i prop de
3.500 accionistes minoritaris (1,2%) constituiran l’accionariat de Saba, companyia que
compta amb una plantilla mitjana de gairebé 1.400 persones i té presència en 6 països,
Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra. Saba compta amb un portafoli d’actius
de qualitat, que combinen maduresa i desenvolupament, i disposa d’una estructura
financera equilibrada. El 2010, els ingressos d’explotació de Saba van arribar als 193
milions d’euros mentre que l’Ebitda es va situar en els 80 milions d’euros (magnituds
proforma).
Fundada el 1976, KKR és una firma líder per la seva dimensió i presència mundial, amb
una àmplia trajectòria i experiència en projectes d’inversió. Gestiona 58,7 bilions de
dòlars en actius i cotitza a la Borsa de Nova York. A través del seu fons
d’infraestructures, manté una visió industrial i una orientació al llarg termini en els
projectes en els quals participa. En aquest sentit, la presència a Saba representa el
tercer projecte d’inversió a Europa emprès pel fons d’infraestructures de KKR aquest
2011.
Saba Aparcaments és l’operador líder a Espanya i un dels més importants d’Europa.
Actualment, està present en més de 80 municipis d’Espanya, Itàlia, Portugal, Xile,
França i Andorra. Disposa de prop de 130.000 places distribuïdes en quasi 200
aparcaments. D’altra banda, la superfície bruta dels parcs logístics de Saba Parcs
Logístics supera les 730 hectàrees i en l’actualitat compta amb prop d’un milió de
metres quadrats construïts de naus logístiques i 128.000 metres quadrats de serveis
associats a la logística. Està present en 4 països, Espanya, Xile, Portugal i França.
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