Lisboa, Portugal, 19 de Janeiro de 2009

Alargando o seu portfolio sob gestão

Sonae Sierra assume gestão de 2 centros em
Espanha e na Alemanha
•

“Post Galerie” em Karlsruhe (Alemanha) e “Los Conquistadores” em Badajoz
(Espanha)

A Sonae Sierra assumiu recentemente a gestão de dois centros comerciais em
Espanha e na Alemanha, o “Los Conquistadores” em Badajoz e o “Post Galerie” em
Karlsruhe, alargando o seu portfolio internacional sob gestão.

Localizado no centro da cidade alemã de Karlsruhe - uma das cidades com maior
poder de compra do país- o “Post Galerie” conta com uma Área Bruta Locável (ABL)
de 26.000 m2, 58 lojas e abrange um mercado com 1,3 milhões de potenciais
consumidores. Importa referir que na Alemanha, a Sonae Sierra já detém e gere o
centro “Alexa”, em Berlim, e o “Münster Arkaden”, em Münster e tem previsto, para
o Outono deste ano, a inauguração do “Loop5”, em Weiterstadt.
Inaugurado em 1999, o “Los Conquistadores”, em Badajoz, dispõe de uma Área Bruta
Locável (ABL) de 9.700 m2 e conta com 24 lojas, para além de 1 parque infantil, 5
restaurantes, 8 salas de cinema e 1 supermercado. Este centro passa a ser o quarto
gerido para terceiros pela Sonae Sierra em Espanha.
Para Pedro Caupers, Administrador responsável pela Gestão de Centros Comerciais da
Sonae Sierra, “assumir a gestão destes dois centros permite fortalecer a presença nos
mercados espanhol e alemão e demonstra o reconhecimento internacional das nossas
capacidades ao nível da gestão de centros comerciais”.
Em termos de propriedade e gestão, a Sonae Sierra detém actualmente doze centros
comerciais em Espanha: GranCasa em Zaragoza, Max Center em Bilbao, Valle Real em
Santander, La Farga em Barcelona, Parque Principado em Oviedo, Dos Mares em San
Javier em Murcia, Avenida M-40 em Leganés (Madrid), Luz del Tajo em Toledo,
Zubiarte em Bilbao, Plaza Éboli em Pinto (Madrid), El Rosal em Ponferrada (León) e
Plaza Mayor em Málaga.

A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em centros
comerciais, apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros
comerciais e de lazer. A Empresa é proprietária de 50 Centros Comerciais, em Portugal,
Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil com um total de Área Bruta Locável
(ABL) de mais de 1,9 milhões de m2. Actualmente, a Sonae Sierra tem 15 projectos em
desenvolvimento e outros 12 novos projectos em diferentes fases de concretização, com
uma ABL total de 1,2 milhões de m2.

