Bucureşti, România – 13 Mai 2010

Sonae Sierra anunŃă o creştere de 112% comparativ cu primul
trimestru al anului 2009

Sonae Sierra a înregistrat un profit net
direct de 7.3 milioane de euro în primul
trimestru al anului 2010
•
Venitul direct generat din investiŃii a crescut cu 7%, ajungând la
56.9 milioane de euro, comparat cu aceeaşi perioadă a anului 2009
•
EBITDA (profitul operaŃional înaintea deducerii impozitelor,
dobânzilor, deprecierii şi amortizării) a crescut cu peste 25%, ajungând
la 29.6 milioane de euro în aceeaşi perioadă
•
LeiriaShopping a fost inaugurat cu succes contribuind cu un caştig
de 5 milioane de euro
•

Finalizarea vânzării a 45% din centrul comercial ALEXA din Berlin

Rezultatele financiare prezentate în acest raport consolidează toate companiile
din cadrul grupului şi reflectă poziŃia Sonae Sierra.
În primul trimestru al anului 2010, Sonae Sierra a înregistrat un profit net direct
în valoare 7.3 milioane de euro, în comparaŃie acceaşi perioadă a anului trecut
când au fost înregistrate pierderi nete în valoare de 59,7 milioane de euro, ceea
ce reprezintă o creştere de 112%.
Creşterea înregistrată la nivelul totalului rezultatelor nete a fost în principal
generată de valoarea creată prin investiŃii în proprietăŃi, valoare mult mai mare
decât cea din anul precedent, datorită unei rate de extindere mai reduse pe
parcursul anului 2010.
În aceeaşi perioadă, rezultatul direct înregistrat de către Sonae Sierra a atins
suma de 14 milioane de euro (+92%), comparativ cu 7.3 milioane de euro
obtinuŃi în aceeaşi perioadă a anului 2009.
Venitul direct din investiŃii este cu 7% mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi
perioadă a anului 2009, datorită majorării portofoliului – inaugurările din 2009:
Loop5 şi Manauara – şi a performanŃei la nivelul portofoliului brazilian, care a
compensat uşoara scădere a ratelor chiriilor fixe în centrele comerciale europene
(cu 1% mai mici decat plafonul L4L).
De asemenea, trebuie subliniată îmbunătăŃirea continuă în ceea ce priveşte
activitatea operaŃională faptul în Brazilia.
În primul trimestru al anului 2010, EBITDA (profitul operaŃional înaintea
deducerii impozitelor, dobânzilor, deprecierii şi amortizării) al companiei a fost de
29.6 milioane de euro, o creştere de 25% comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului trecut, datorată creşterii veniturilor şi eforturilor de reducere a costurilor
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aplicate tuturor ramurilor de business ale companiei.
De asemenea, Sonae Sierra a vândut către Union Investment 45% din centrul
comercial ALEXA din Berlin, Germania. Această tranzacŃie nu a avut niciun
impact asupra balanŃei de profit şi pierderi, dat fiind faptul ca aceste efecte
fuseseră deja prevăzute pentru anul 2009.
Valoarea activului net
Compania îşi măsoară performanŃele, într-o primă instanŃă, pe baza schimbărilor
la nivelul valorii activelor nete (NAV), la care se adaugă dividendele distribuite.
Compania îşi calculează NAV-ul pe baza liniilor directoare publicate în 2007 de
către INREV (European Association for Investors in Non-listed Real Estate
Vehicles), asociaŃie din care face parte şi compania Sonae Sierra.
Pe baza acestei metodologii, începând cu data de 30 martie 2010, NAV-ul Sonae
Sierra a fost în valoare de 1.21 miliarde de euro, care corespunde unui NAV per
acŃiune în valoare de 37.14 euro.

Un centru comercial inaugurat şi alte două aflate în construcŃie
Deşi compania şi-a revizuit calendarul de dezvoltare în funcŃie de evoluŃia
pieŃelor financiare şi de comerŃ cu amănuntul, dezvoltarea companiei Sonae
Sierra şi strategia de expansiune continuă.
După reamenajarea cu succes a centrului AlbufeiraShopping (Algarve) din
Portugalia, finalizat în luna ianuarie 2010, pe data de 24 martie 2010 compania a
inaugurat cu succes centrul comercial LeiriaShopping (Leiria), care a fost închiriat
în proporŃie de 100%. Reprezentând o investiŃie de 79 milioane de euro, centrul
comercial LeiriaShopping a fost vizitat de peste 120.000 de persoane în doar
patru zile, fapt ce ne-a întărit încrederea că vom performa la fel de bine şi în
viitor.
În prezent, la sfârşitul primului trimestru al anului 2010, compania are două noi
centre comerciale în construcŃie şi 9 alte proiecte aflate în diferite faze de
dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia.
De asemenea, în Italia Sonae Sierra dezvoltă în prezent centrul comercial Le
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Terrazze, în La Spezia, care va fi finalizat în al treilea trimestru al anului 2011 şi
care reprezintă o investiŃie de peste 125 milioane de euro. 50% din suprafaŃa
totală a centrului a fost deja închiriată.
În Brazilia, compania a început lucrările de construcŃie la centrul comercial
Uberlândia (Uberlândia), programat pentru deshidere în 2011, cu o investiŃie
totală de 62 milioane de euro.
Contul de profit şi pierderi consolidate ale Sonae Sierra şi BilanŃul
consolidat
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