Saba formalitza la venda de la seva divisió de parcs logístics per 115
milions d’euros i reforça la seva capacitat per al creixement i la
diversificació geogràfica
La companyia s’adjudica la gestió de 4.500 places a l’Aeroport Arturo Merino
Benítez de Santiago de Xile, el cinquè en nombre de passatgers de l’Amèrica del Sud


Amb aquesta transacció, Saba tanca una etapa en la que ha dut a terme quatre operacions de
desinversió successives, que fan un total de 300 milions d’euros en fons propis, maximitzant el
valor d’aquesta línia de negoci, i que han permès fer operacions significatives com les d’Adif i
Bamsa o CPE a Portugal, reforçant a més la capacitat de Saba per seguir creixent en l’activitat
d’aparcaments.



Després de l’adjudicació dels estacionaments de l’aeroport de la capital Xilena, Saba reforça la
seva posició com a primer operador d’aparcaments en aquest país, augmentant en un 40% el
nombre de places, fins a un total de 18.000.



Des de 2011, Saba ha incrementat el seu nombre d’aparcaments en més d’un 80%, fins els
371, i el de places en un 43%, fins les 195.000, amb una inversió acumulada en expansió de
482 milions d‘euros.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016
Saba ha formalitzat l’acord definitiu amb Merlin Properties per a la venda de Saba Parcs Logístics, societat
que ostenta la titularitat o participacions en cinc parcs logístics per un import de 115 milions d’euros. En la
transacció s’hi inclouen els actius de Cim Vallès (Barcelona) i Lisboa Nord a Portugal, així com les
participacions en els parcs logístics Parc Logístic de la Zona Franca (Barcelona), Sevisur (ZAL Puerto de
Sevilla) i Arasur (Àlaba).
La venda de Saba Parcs Logístics forma part del pla estratègic de la companyia per a la reordenació dels
seus actius i reforça la línia dissenyada de creixement i internacionalització impulsada per Saba en els
últims anys. Amb aquesta transacció, Saba tanca una etapa en la que ha dut a terme quatre operacions de
desinversió successives, que fan un total de 300 milions d’euros en fons propis, maximitzant el valor
d’aquesta línia de negoci, i que han permès fer operacions significatives com les d’Adif i Bamsa o CPE a
Portugal, reforçant a més la capacitat de Saba per seguir creixent en l’activitat d’aparcaments.
Sobre aquest creixement sostingut de la companyia, el President de Saba, Salvador Alemany, ha subratllat
que des de 2011 “Saba ha incrementat el seu nombre d’aparcaments en més d’un 80%, fins els 371, i el de
places en un 43%, fins les 195.000, amb una inversió acumulada en expansió de 482 milions d’euros”. Així
mateix, ha afegit que Saba “continuarà apostant pel creixement com un dels principals vectors d’activitat, a
la vegada que seguirà insistint en la identificació d’oportunitats i la diversificació geogràfica, sempre des
d’una òptica selectiva”.

1

De la seva banda, el Conseller Delegat de Saba, Josep Martínez Vila, ha recordat que en cinc anys “Saba ha
encarat una transformació interna que li ha permès incrementar la seva eficiència operativa, així com
desenvolupar una gestió activa dels contractes, culminant a la vegada oportunitats de creixement”. “Saba
ha implantat, a més a més, iniciatives tecnològiques i de transformació comercial, com el VIA T, l’App de
Saba, la nova web de negoci que permet la venda de productes on-line, el nou sistema de guiatge de
vehicles o els caixers de lectura òptica, entre altres, per convertir-se en el referent del sector”, ha destacat.

Creixement a Xile
Saba segueix tancant operacions de creixement. A Xile, la companyia ha resultat adjudicatària del contracte
per a la gestió dels estacionaments del primer aeroport del país, situat a l’oest de la ciutat de Santiago.
L’Aeroport Arturo Merino Benítez és un important centre de connexions entre l’Amèrica del Sud i l’Amèrica
del Nord, Europa i Oceania. El 2015, va registrar un total de 18 milions de passatgers, xifra que el situa com
el cinquè aeroport més important de Sud-amèrica.
El contracte de Saba signat amb Nuevo Pudahuel, societat concessionària de l’aeroport, suposa la gestió de
4.500 places d’aparcament distribuïdes en tres localitzacions per un període de tres anys amb possibilitat
d’una pròrroga de dos anys. L’aeroport està en ple procés de construcció d’una nova terminal i de
l’ampliació de l’aparcament fins a un total de 7.800 places.
Després de l’adjudicació dels estacionaments de l’Aeroport Arturo Merino Benítez, Saba reforça la seva
posició com a primer operador d’aparcaments a Xile, incrementant en un 40% el seu nombre de places, fins
un total de 18.000 distribuïdes per les ciutats de Santiago de Xile, Concepción, Valparaíso i San Bernardo, i
manté per tant la voluntat de seguir creixent en aquest país, on ha tancat diverses operacions el 2016.
Per un costat, Saba ha renovat per un període de set anys el contracte per a la gestió de 2.600 places
d’aparcament de la Clínica Las Condes, a la capital, on s’hi ha instal·lat el TAG —similar al VIA T—, i, d’altra
banda, ha aconseguit la concessió per quatre anys d’una zona regulada amb 450 places al centre de la
ciutat de San Bernardo, a 25 kilòmetres de Santiago. Es tracta de la primera zona regulada de Saba a Xile.

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat
urbana, especialitzat en la gestió d’aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.300 persones, el Grup està
present en cinc països d’Europa i l’Amèrica Llatina i compta amb 195.000 places distribuïdes en 371
aparcaments.

Comunicació i Relacions Institucionals

Oficina de l'accionista

Tel. +34 93 557 55 26 / 93 557 55 59
comunicacion@saba.eu

Tel.+34 93 557 55 28
accionistas@saba.eu

http://www.saba.eu/ca/sala-premsa
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Annexos: Saba 2011-2016
Consolidació dels 3 eixos d’actuació: innovació comercial i tecnològica, gestió i creixement
sostenible.
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