Maia, Portugal – 1 de junho de 2015

Abertura em 2016

Sonae Sierra e IKEA estabelecem acordo para a
abertura de loja no Centro Comercial Nova Arcada
• Centro com 67.500 m2 de ABL, 96 lojas e 11 salas de cinema
• Loja IKEA com 22.000 m2 de ABL do Centro
• Sonae Sierra responsável pela gestão e comercialização do novo Centro

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, acaba de estabelecer um
acordo com a IKEA Portugal para a abertura de uma nova loja no Centro Comercial Nova
Arcada, em Braga, que assinala o relançamento do projeto cuja comercialização e gestão está
atualmente a cargo da Sonae Sierra.

A nova loja IKEA irá ocupar uma área de 22.000 m2 distribuída em dois pisos do Centro
Comercial, e vem reforçar o compromisso do Grupo IKEA em Portugal de continuar a
proporcionar o acesso a mobiliário e decoração com design e preços acessíveis à maioria dos
portugueses. Irão ser criados cerca de 250 postos de trabalho diretos e 50 indiretos.

No que respeita à comercialização, o Nova Arcada conta desde já, para além da loja IKEA, com
a presença de outras importantes marcas como o hipermercado Continente, Worten, Cortefiel,
Springfield, Women Secret, Zippy, Tiffosi e Multiópticas.
Adicionalmente existem negociações em curso e propostas firmadas com várias insígnias que
irão complementar a oferta comercial do novo Centro.

A propósito deste acordo, Cristina Santos, Administradora responsável pela Gestão de
Centros Comerciais da Sonae Sierra em Portugal, afirma "Estamos muito satisfeitos com o
facto de, pela primeira vez em Portugal, a Sonae Sierra e a IKEA se juntarem num projeto, o
que traz vantagens claras para ambas as empresas, para o Nova Arcada e para a cidade de
Braga”.
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E acrescenta, “o acordo agora celebrado constitui um marco importante na estratégia de
comercialização do novo Centro e vem atestar o sucesso do esforço comercial na captação do
interesse de lojistas.
Temos estado a trabalhar na diversificação da oferta comercial e em breve anunciaremos novos
avanços que reflitam o sucesso do relançamento do projeto”.

Sobre o Centro Comercial Nova Arcada
Com uma localização privilegiada na Freguesia de Dume, a Norte da cidade de Braga, o Centro
Comercial Nova Arcada encontra-se próximo de importantes pontos de referência de lazer e
retalho, como o estádio Axa, e está integrado numa zona moderna em franco desenvolvimento.

Com abertura prevista para 2016, este Centro será uma referência na cidade, oferecendo 96
lojas distribuídas por 4 pisos em 67.500 m2 de Área Bruta Locável (ABL). Contará com 15 lojas
de grande dimensão, um food-court com capacidade para 12 restaurantes, 11 salas de cinema
e 2.600 lugares de estacionamento em 4 pisos cobertos e uma zona exterior.

Situado no nó da Estrada Nacional 101 e com excelentes acessos viários, o novo Centro irá
servir cerca de 280.000 habitantes na sua área de influência.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em Centros Comerciais, apaixonada
em criar experiências inovadoras de compra. A Empresa é proprietária de 46 centros comerciais com um
valor de mercado superior a 6 mil milhões de euros, e está presente em 4 continentes e 14 países:
Portugal, Alemanha, Argélia, Azerbaijão, Brasil, Colômbia, China, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos,
Roménia, Rússia e Turquia. No total, a Sonae Sierra gere e/ou comercializa 92 Centros Comerciais com
uma Área Bruta Locável de 2,3 milhões de m2 e cerca de 8.300 lojistas. Em 2014, a Empresa registou mais
de 440 milhões de visitas nos centros comerciais que gere. Atualmente, a Sonae Sierra tem 7 projetos em
desenvolvimento, incluindo 3 para clientes, e outros 4 novos projetos em carteira.
Sobre a IKEA Portugal
A IKEA tem relações comerciais com Portugal desde 1974. Abriu a primeira loja, em Alfragide, em 2004, a
que se seguiu Matosinhos, em 2007, e Loures, em 2010. O Grupo IKEA tem e gere três fábricas IKEA
Industry, em Paços de Ferreira, e um centro comercial, o MAR Shopping, em Matosinhos.
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A IKEA Portugal tem cerca de 3000 colaboradores diretos (lojas e fábricas) e conta com 20 fornecedores em
Portugal. Tem um milhão de membros IKEA FAMILY e distribui, anualmente, mais de 2 milhões de
Catálogos IKEA em Portugal.
Visite www.IKEA.pt para mais informações.
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