La plataforma promoguda per Saba i el Consorci de la Zona Franca frega el 90% d’ocupació
un cop signat aquest últim contracte

Molenbergnatie lloga prop de 20.000m2 al
Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona
Barcelona, 23 de abril de 2015
Molenbergnatie, companyia líder en la gestió de la cadena de subministrament per al cafè i
el cacau, ha confiat en el Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) de Barcelona per llogar-hi una
superfície de 19.499 metres quadrats. Amb aquesta operació, el PLZF assoleix una ocupació
del 88%, fet que confirma aquesta infraestructura logística com una de les més rellevants i
competitives de Catalunya.
Molenbergnatie, que ja tenia presència a la capital catalana a través de les seves
instal·lacions de 3.700 metres quadrats a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), la plataforma
logística intermodal de Barcelona, gestionada per Cilsa —empresa participada per Saba i el
Port de Barcelona— aposta ara pel parc logístic promogut per Saba i el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona. Les noves instal·lacions de l'empresa comprenen dues naus amb una
superfície de 13.375 metres quadrats i 6.124 metres quadrats, respectivament. Així mateix,
Molenbergnatie disposa d’una nau de 26.000 metres quadrats al Polígon de la Zona Franca,
complex gestionat pel Consorci.

Sobre Molenbergnatie
Molenbergnatie, fundada l’any 1847, té la seva seu central a Anvers (Bèlgica). A Espanya,
compta amb sucursals a Barcelona, Bilbao, València i Santander, i a Vietnam, la sucursal està
situada a la ciutat de Ho chi Minh. S’ha convertit en un dels líders mundials en la gestió de
subministrament de cafè, cacau, te i fruits secs.
Molenbergnatie ofereix una varietat de serveis que inclouen l’enviament, la tramitació, la
declaració de duanes, l’emmagatzematge i la distribució, així com un paquet complet de
serveis logístics. La companyia disposa d’una capacitat global d’emmagatzematge de més de
400.000 metres quadrats i es troba al capdavant dels gestors en la cadena de
subministrament per a matèries primeres toves (http://www.molenbergnatie.com/es).

Sobre el Parc Logístic de la Zona Franca
Parc Logístic de la Zona Franca, societat participada per Saba en un 75% i en un 25% pel
Consorci de la Zona Franca, compta amb 130.000 metres quadrats de naus logístiques
d'última generació i 24.000 metres quadrats d'oficines. Al Parc Logístic, hi té la seva seu
corporativa el Consorci de la Zona Franca i companyies com Abertis Autopistes, Cellnex i
Saba.
Ocupa una superfície total de 41 hectàrees a la Zona Franca de Barcelona, al costat de la
Ronda Litoral, i té en el seu entorn immediat la Fira i el Port de Barcelona, l'àrea econòmica
de l'Hospitalet, l'estació de tren de mercaderies de Can Tunis, les rondes de Barcelona i un
ràpid accés a l'aeroport del Prat. El projecte Parc Logístic està considerat un dels de major
rellevància de la Barcelona actual i l'any 2016 comptarà amb estació pròpia de metro de la
L9 .

Sobre Saba Parcs Logístics
Saba Parcs Logístics és la divisió de logística del grup Saba, operador industrial de referència
en la gestió d'aparcaments, des de 1966, i en la de parcs logístics des de 1999. La companyia
opera en sis països: Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra. La superfície dels parcs
logístics de Saba és de prop de 620 hectàrees, amb prop de 800.000 metres quadrats
construïts. Gestiona una xarxa de parcs a Barcelona, Sevilla, Àlaba, Lisboa i Tolosa
(www.sabalogistica.com; www.saba.eu).
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