Nota de premsa
Saba adapta la seva estructura de govern un cop culminada l’entrada del nou
accionariat

La Junta d’Accionistes de Saba dóna llum verda a
la creació del seu Consell d’Administració
La Junta General Extraordinària d’Accionistes de Saba Infraestructures ha
aprovat la modificació del sistema d’administració, amb la substitució dels
dos administradors solidaris de la Societat per un Consell d’Administració,
que està constituït per 13 membres.
En la seva primera reunió després de la Junta d’Accionistes, el Consell
d’Administració ha aprovat el nomenament de Salvador Alemany com a
President de la companyia; Pedro del Corro, com a vicepresident, i a Josep
Martínez Vila, com a Conseller Delegat.
Criteria CaixaHolding (55,8%), com accionista de referència, Torreal (20%),
KKR (12,5%) y ProA Capital (10,5%), junt a 3.500 accionistes minoritaris
(1,2%), conformen l’accionariat de Saba Infraestructures.
___________________________________________________________________
Barcelona, 14 de desembre de 2011. La Junta General Extraordinària d’Accionistes de
Saba Infraestructures (Saba), celebrada avui a Barcelona, ha aprovat la modificació del
sistema d’administració de la companyia, que comporta la substitució de l’actual
sistema d’administradors solidaris pel nomenament d’un Consell d’Administració. Saba,
societat creada després del procés de reordenació dels negocis del grup Abertis el
2011, adapta així la seva estructura de govern, un cop finalitzada l’entrada del nou
accionariat.
Amb l’objectiu de dur a terme aquesta modificació dels òrgans de govern de la
companyia, la Junta de Saba ha aprovat substituir els actuals administradors solidaris,
Salvador Alemany i Josep Maria Coronas, per un Consell d’Administració.
El Consell d’Administració de Saba està constituït per 13 membres: Salvador Alemany;
Pedro del Corro, en representació de Nueva Compañía de Inversiones, S.A.; Josep
Martínez Vila; Cristian Abelló, en representació de Miralver Spi, S.L.; José Manuel
Basáñez; Bernardino Díaz-Andreu, en representació de Viana Spe, S.L.; Fernando Elío,
en representació de Ruhrheim, S.L.; Gonzalo Gortázar; Maria Dolores Llobet; Jesús
Olmos; Fernando Ortiz, en representació de ProA Capital de Inversiones, S.G.E.C.R.,
S.A.; Luis Rullán, i Josep Vilarasau.
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En la seva primera reunió, després de la Junta d’Accionistes, el Consell d’Administració
de Saba ha aprovat els següents nomenaments: Salvador Alemany, com a President de
Saba; Pedro del Corro, Vicepresident; Josep Martínez Vila, Conseller Delegat; José
Manuel Martín, Secretari; i Carlota Masdeu, Vicesecretària. Així mateix, ha aprovat la
creació de la Comissió Executiva, que està integrada per cinc membres: Salvador
Alemany (President); Bernardino Díaz-Andreu (Vicepresident), Gonzalo Gortázar, Josep
Martínez Vila i Fernando Ortiz.
Altres Acords de la Junta General Extraordinària
La Junta d’Accionistes ha aprovat concedir l’autorització al Consell d’Administració per a
l’adquisició derivativa d’accions pròpies de la societat fins a un màxim permès per la
llei. La Junta ha acordat també el nomenament de PricewaterhouseCoopers com
auditor de comptes de la Societat i el seu Grup. Entre els acords aprovats avui per la
Junta, s’inclouen la creació d’una pàgina web corporativa (www.saba.eu), i la delegació
en favor del Consell d’Administració de la facultat d’acordar, en una o vàries vegades,
l’augment del capital social fins el 10% del mateix per un termini màxim que no
excedeixi la data de celebració de la Junta General Ordinària de Saba de l’any 2012.
Saba és un operador de referència en la gestió d’aparcaments i parcs logístics. Està
present en 6 països, té una plantilla mitjana propera a les 1.400 persones i compta amb
experiència en la gestió d’aparcaments, a través de Saba Aparcaments, des de 1966, i
en la de parcs logístics, a través de Saba Parcs Logístics, des de 1999. La companyia es
marca com a objectiu la cotització en Borsa en un termini de cinc anys en condicions
òptimes de mercat.
Criteria CaixaHolding (55,8%), com accionista de referència, Torreal (20%), KKR (12,5%)
i Proa Capital (10,5%), junt a 3.500 accionistes minoritaris (1,2%), conformen
l’accionariat de Saba.

Comunicació y Relacions Institucionals Tel. 93 557 55 26 / 93 557 55 34

comunicacion@saba.eu
2

Document adjunt. Imatge genèrica de la Junta d’Accionistes

Peu de foto: En la imatge, d’esquerra a dreta, el Conseller Delegat i el President de Saba
Infraestructures, Josep Martínez Vila i Salvador Alemany, respectivament, en el transcurs de la Junta
d’Accionistes que la companyia ha celebrat aquest matí a Barcelona.
Foto: Saba/David Campos

Comunicació y Relacions Institucionals Tel. 93 557 55 26 / 93 557 55 34

comunicacion@saba.eu
3

