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Incorpora 15 nous aparcaments amb més de 8.000 places en nou ciutats de Portugal

Saba adquireix la concessionària portuguesa CPE i duplica la seva
xarxa d’aparcaments al país
• L'operació està subjecta al compliment de condicions suspensives, entre les quals destaquen
les relatives a Competència i autoritzacions administratives.
• Amb aquesta transacció, Saba gestionarà una xarxa de 35 aparcaments a Portugal distribuïts
en 15 ciutats, amb més de 17.500 places.
Barcelona, 1 de juliol de 2015
Saba ha arribat a un acord amb el grup portuguès SdC – Concessõés, SGPS, SA (Sdc), propietari de
CPE, per a l'adquisició del 100% d'aquesta societat concessionària d'aparcaments. CPE és la quarta
companyia privada d'aparcaments a Portugal, amb una cartera de 13 aparcaments i 2 zones
regulades, distribuïdes en 9 ciutats, entre aquestes Lisboa i Porto, que sumen en total 8.100 places i
una vida mitja concessional d’uns 30 anys.
L'operació està subjecta al compliment de condicions suspensives, entre les quals destaquen les
relatives a Competència i autoritzacions administratives.
Es tracta d'una operació natural de creixement per a Saba al mercat portuguès, millorant així el seu
posicionament en aquest territori, amb l'entrada en noves ciutats com São João da Madeira, Póvoa
de Varzim, Faro, Aveiro i Gondomar, i el reforç de la seva presència a Lisboa i Porto. Amb aquesta
transacció, Saba gestionarà una xarxa de 35 aparcaments a Portugal distribuïts en 15 ciutats, amb
més de 17.500 places.
Saba és el primer operador industrial d'aparcaments a Espanya i un dels principals d'Europa. Gestiona
al voltant de 193.000 places i 354 aparcaments a Espanya, Itàlia, Portugal, Xile i Andorra. La
innovació, l'aplicació de noves tecnologies i la concepció de l'aparcament com un element
fonamental per a la mobilitat i l'accés als nuclis urbans i les àrees metropolitanes constitueixen
alguns dels factors que marquen el desenvolupament de la companyia. Per exemple, Saba ha
instal·lat en més de 40 aparcaments el sistema VIA T d'accés i pagament electrònic, amb un total de
4,4 milions de moviments el 2014.
La divisió d'aparcaments de Saba és una empresa del grup Saba Infraestructures, companyia de
referència en la gestió d'aparcaments des de 1966 i en la de parcs logístics des de 1999.
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