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Amb el tancament d’aquesta nova operació, el parc logístic assoleix una ocupació del 90%

El grup farmacèutic ALK‐Abelló s’instal∙la
a Saba Parcs Logístics Coslada
 La companya, líder mundial en el sector de las vacunes contra les al∙lèrgies, ha llogat una
superfície de 2.574 metros quadrats al parc logístic propietat de Saba Parcs Logístics.
Barcelona/Madrid, 6 de març del 2013
Saba Parcs Logístics Coslada ha tancat un acord amb la multinacional farmacèutica ALK‐Abelló per al
lloguer en aquest parc logístic d’una superfície superior als 2.500 metres quadrats, espai que
destinarà a l’emmagatzematge de productes. El contracte, per un període inicial de tres anys,
representa situar l’ocupació de Saba Parcs Logístics Coslada en el 90%, així com la incorporació a la
seva llista de clients de la companyia líder a nivell mundial en el sector de les vacunes contra les
al∙lèrgies.
ALK‐Abelló, fundada el 1923 i amb seu a Dinamarca, està dedicada a la investigació farmacèutica
centrada en el diagnòstic, prevenció i tractament de les al∙lèrgies. La companyia és líder mundial en
tractaments d’immunoteràpia, que proporcionen una reducció sostinguda dels símptomes de les
al∙lèrgies i el risc de desenvolupar asma. Amb una plantilla superior als 1.800 empleats a tot el món i
uns ingressos d’explotació de més de 300 milions d’euros el 2012, ALK‐Abelló destina anualment un
20% dels seus ingressos a la investigació i el desenvolupament de noves tècniques per a combatre
l’al∙lèrgia.
A España, ALK‐Abelló disposa d’una planta de més de 10.000 metres quadrats de superfície, on
centraliza la producció de diagnòstics per a tots els mercats europeus i la logística i distribució de
tractaments d’immunoteràpia per a més 40 països de tot el món. Així mateix, compta amb avançats
laboratoris d’Investigació i Desenvolupament, amb competències específiques en biotecnologia i
immunoquímica.
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Situat al corredor de l’Henares, molt pròxim a l’aeroport de Barajas, el parc logístic de Coslada compta
amb una superfície total de 10,7 hectàrees, que es tradueixen en més de 62.000 metres quadrats
construïts de naus i oficines. Es tracta d’un emplaçament que ofereix tot tipus d’infraestructures
logístiques flexibles i amb alts estàndards de qualitat, amb la finalitat d’adaptar‐se al màxim a les
necessitats dels seus usuaris i clients: gran quantitat de molls de càrrega i rampes d’accés, ruixadors
automàtics, oficines integrades, amplis patis de maniobra i tot en un recinte tancat amb seguretat i
control d’accés.
Saba Parcs Logístics és la divisió de logística del Saba Infraestructures, amb experiència en la gestió
d’aparcaments, des del 1966, i en la de parcs logístics, des del 1999. El Grup opera a sis països:
Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra.
La superfície dels parcs logístics de Saba Parcs Logístics és de prop de 700 hectàrees, amb una
superfície edificable propera als 3 milions de metres quadrats. Actualment, la companyia compta
amb 1 milió de metres quadrats construïts i 128.000 metres quadrats de serveis associats a la
logística. Gestiona una xarxa de parcs a Madrid, Barcelona, Sevilla, Àlaba, Lisboa i Toulouse. El 2012,
Saba Parcs Logístics va signar 44 contractes amb nous clients i 51 més amb clients ja establerts per
ampliar la superfície o la durada del contracte. L’ocupació el 2012 es va situar en el 82% respecte del
78,6% del 2011. www.saba.eu; www.sabalogistica.com
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