Marea Britanie, Londra – 26 aprilie 2010

Pentru al doilea an consecutiv,

Sonae Sierra a fost premiata la
European Risk Management Awards
2009
•

Sonae Sierra premiata pentru politica sa de mediu

•

Sonae Sierra are ambitia de a fi cel mai bun specialist in centre
comerciale durabile

•

Sonae Sierra a fost prima companie din industria centrelor
comerciale care a obtinut certificarea de mediu in conformitate cu
standardul ISO 14001

Sonae Sierra a fost premiata pentru al doilea an consecutiv in cadrul ceremoniei
European Risk Management Awards, o initiativa a revistei britanice Strategic
Risk, care are ca obiectiv recunoasterea celor mai bune si inovatoare initiative in
domeniul de gestionare a riscurilor. Sonae Sierra a fost premiata in cadrul
categoriei

“Best

Environmental

Risk

Control”,

premiul

obtinut

fiind

o

recunoastere a angajamentului companiei de a fi cel mai bun specialist in centre
comerciale durabile.
Aceasta distinctie este rezultatul unui proces riguros de selectie condus de catre
un juriu format in 20 de membri profesionisti si cercetatori in acest domeniu. In
2009, compania Sonae Sierra a fost premiata pentru categoria “Best Risk
Training Programme”, ca urmare a dezvoltarii normelor in cadrul programelor de
Sanatate si Siguranta din cadrul companiei prin intermediul Proiectului Personae.
Pentru Fernando Guedes de Oliveira, CEO Sonae Sierra, “aceasta distinctie
dovedeste inca o data pozitia de lider inovator in domeniul mediului, dezvoltarea
de tip ‘eco’ a centrelor comerciale si punerea in aplicare a celor mai eficiente
masuri in utilizarea energiei, apei si a gestionarii deseurilor care sa conduca la o
crestere eficienta a resurselor de mediu si financiare”.
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In 2009, datorita masurilor de economisire a resurselor de mediu si respectarii
angajamentului Sonae Sierra pentru o dezvoltare economica durabila, a fost
posibila reducerea impacului de mediu aferent activitatii Sonae Sierra prin:

- Reducerea efectului de sera cu 6% si a consumului de energie cu 5% pe metru
patrat in comparatie cu rezultatele din 2008
- Reutilizarea a 4.7 % din apa consumata la nivel mondial prin intermediul
sistemelor de refolosire a apei, instalate in diferite centre comerciale
- Atingerea unei rate de reciclare globala de 46% in centrele comerciale Sonae
Sierra si reducerea proportiei de deseuri cu 12.5% in comparatie cu 2008

Aceasta distinctie recunoaste pionieratul actiunilor Sonae Sierra pentru protectia
mediului, ca rezultat al unei abordari integrate si progresive in gestionarea
riscurilor de mediu, ceea ce reprezinta o contributie pozitiva pentru diferentiarea,
cresterea satisfactiei si increderii clientilor impreuna cu reducerea costurilor si a
impactului asupra mediului.
Sistemul de management al mediului Sonae Sierra, distins cu mai multe
premii
In 2009, Sonae Sierra a fost distinsa in cadrul initiativei Comisiei Europene
Sustainable Energy Europe Awards (SEE), categoria “Market Transformation”,
pentru inovatiile in domeniul durabilitatii energetice si prin punerea in aplicare a
conceptului “Green Centre” pentru dezvoltatea si gestionarea centrelor sale. In
acelasi an, pentru a patra oara din cele cinci editii, Sonae Sierra a ocupat primul
loc in clasamentul care distinge companiile cu cea mai buna performanta
energetica

in Portugalia - Ranking Responsabilidade Climática nas Empresas:

índice ACGE sectorial.
Sonae Sierra
Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) este specialistul international în centre comerciale, pasionat de
a aduce inovatie si entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania detine 52 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România si Brazilia, cu o suprafata totala
de închiriat de peste 2,0 milioane de metri patrati. Sonae Sierra are 2 proiecte în dezvoltare si 9
proiecte noi în diferite faze ale dezvoltarii in Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia.
In anul 2009, centrele Sonae Sierra au primit peste 436 de milioane de vizitatori.

2

