Lisboa – 26 de Julho de 2011

70% da Área Bruta Locável já comercializada

Sonae Sierra reforça comercialização
do Boulevard Londrina Shopping no Brasil
• Inauguração prevista para 2º semestre de 2012
• Boulevard Londrina Shopping terá 236 lojas
• Marcas conceituadas marcam presença no novo centro comercial

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, acaba de concluir a assinatura
de contratos de comercialização de novas lojas no centro comercial “Boulevard Londrina
Shopping” no Brasil, atingindo neste momento os 70% de Área Bruta Locável (ABL) já
comercializada.
Com abertura prevista para o 2º semestre de 2012, o novo centro comercial está a ser
construído na região Leste de Londrina e é um empreendimento conjunto da Sonae Sierra Brasil
e do Grupo Marco Zero.
“O Boulevard Londrina Shopping” terá 47,8 mil m2 de ABL e um total de 236 lojas distribuídas
por dois pisos, das quais oito lojas de grande dimensão, um hipermercado, 200 lojas satélite, 25
restaurantes, uma área de lazer e entretenimento, sete salas de cinema e 2.400 lugares de
estacionamento.
Os contratos de comercialização agora assinados incluem lojas e marcas conceituadas no Brasil,
e lojistas locais, bem como a entrada de marcas inéditas na região de Londrina como a rede de
cinemas Cinemark, o hipermercado Walmart, a área de lazer e entretenimento Magic Games e a
Memove, entre muitas outras.
O novo centro comercial fará parte do Complexo Marco Zero, composto por edifícios residenciais
e de escritórios e, ainda, um teatro e contará com uma boa rede viária de acessos que está a
ser a ser totalmente reformulado para facilitar, ainda mais, o acesso ao empreendimento.
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Para Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra “a concretização destes novos
contratos representam um importante marco para este novo projecto, permitindo à Sonae Sierra
continuar o seu crescimento num dos seus mercados-chave, o Brasil, o qual tem mantido um
importante crescimento económico que nos tem permitido obter resultados muito positivos no
Brasil”.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em centros comerciais, apaixonada por
introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais. A Empresa é proprietária de 49 Centros
Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra está também
activa na prestação de serviços a terceiros em Chipre, Sérvia, Marrocos e Colômbia. Actualmente, a
Empresa tem 4 projectos em construção e outros 7 novos projectos em diferentes fases de
desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra gere um total de
área bruta locável (ABL) cerca de 2,2 milhões de m2 com mais de 8.500 lojistas. Em 2010, a empresa
registou mais de 442 milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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