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Nota de premsa
CriteriaCaixa inicia el procés per a l'adquisició de l'1,2% de les accions de
Saba Infraestructuras
Barcelona, 26 de setembre del 2018.- CriteriaCaixa, a través de Criteria Movilidad, societat
participada íntegrament per CriteriaCaixa, iniciarà el proper 28 de setembre un procés per a
l'adquisició de l'1,2% de Saba Infraestructuras en mans d'accionistes minoritaris ("Oferta") en
els termes i les condicions que s'indiquen a continuació:
- Accions a les quals es dirigeix l'oferta. L'oferta es dirigeix a un total de 8.988.158 accions
de Saba Infraestructuras que es troben en poder d'accionistes diferents de CriteriaCaixa.
- Preu de l'oferta. El preu final de l'oferta és d'1,041862 € per acció i es correspon amb el
preu per acció pagat per CriteriaCaixa per l'adquisició de la participació del 48,7% de
Saba Infraestructures el darrer 30 de juliol, descomptada la distribució de prima
d'emissió aprovada a la Junta Extraordinària de Saba Infraestructuras celebrada el
darrer 14 de setembre, que es liquidarà el proper 27 de setembre.
- Entitat agent de l'oferta i notificació. CaixaBank actuarà en qualitat d'entitat agent de
l'oferta per a CriteriaCaixa i notificarà a partir del 28 de setembre les condicions de
l'oferta a les entitats dipositàries dels accionistes de Saba Infraestructuras, que al seu
torn comunicaran l'oferta als seus clients respectius titulars de les accions esmentades.
- Termini d'acceptació de l'oferta. El termini perquè l'accionista es posi en contacte amb
l'entitat dipositària de les seves accions i formalitzi l'ordre de venda al preu indicat
s'estendrà entre l'1 d'octubre i el 15 de novembre, ambdós inclosos.
- Liquidació de l'oferta. La documentació, liquidació i inscripció de les operacions al
registre comptable d'anotacions s'estima en un termini de cinc dies hàbils una vegada
conclòs el termini d'acceptació.
Aquesta oferta s'emmarca en la voluntat de CriteriaCaixa d'establir un mecanisme de liquiditat
extraordinari i puntual que permeti als accionistes minoritaris de Saba Infraestructuras la venda
de les seves accions, després de l'adquisició el darrer 30 de juliol del 48,7% de Saba
Infraestructuras a Torreal, KKR i ProA i de passar a ostentar el 98,8% del capital social de la
societat. Es fa expressa constància que aquesta oferta té el caràcter d'única i improrrogable.
Saba Infraestructuras 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 1.500 persones, el Grup està present a cinc països d'Europa i Amèrica Llatina
i disposa de prop de 210.000 places d'aparcament distribuïdes en 375 centres.
CriteriaCaixa, presidida per Isidro Fainé, és la societat patrimonialista de la Fundació Bancària
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa” i accionista únic
de CriteriaCaixa), que gestiona el seu patrimoni empresarial, compost per participacions
accionarials en sectors estratègics com ara el bancari, l'energètic, les infraestructures, els serveis
i l'immobiliari, entre d'altres, i el valor brut de la qual se situa al voltant dels 25.000 milions
d'euros. La cartera de CriteriaCaixa permet d'obtenir els recursos necessaris per poder distribuirlos a la Fundació Bancària “la Caixa” perquè desenvolupi i executi el seu pressupost destinat a
programes de l'Obra Social, per un total de 520 milions d'euros el 2018. L'Obra Social treballa
per aconseguir una societat amb més oportunitats, impulsar iniciatives socials i invertir en
recerca, educació i difusió de coneixements culturals i científics.
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