Maia - Portugalia, 8 August 2011

Sonae Sierra a înregistrat un Profit Net de €13,2
milioane în primul semestru al anului 2011
• Profitul Direct a crescut cu 1%, în pofida vânzărilor de active şi IPO în
Brazilia
• Rata de ocupare a portofoliului la nivel global a crescut la 96,5%
• Vânzările chiriaşilor din portofoliul administrat (like-for-like) au crescut
cu 0,9%
Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale a înregistrat un Profit Net de €13,2
milioane în primul semestru al anului 2011, comparativ cu € 648 mii înregistrat în aceeaşi
perioadă a anului 2010. Variaţia pozitivă a Profitului Net a fost influenţată de o creştere cu 1% a
Profitului Net Direct şi o îmbunătăţire cu 44% a Profitului Net Indirect, consecinţă a mobilităţii şi
eficienţei operaţionale crescute a activelor companiei, care a minimalizat efectele productivităţii
scăzute în Portugalia şi Grecia.

Pe parcursul celui de-al doilea trimestru, evenimentul principal a fost reprezentat de începerea
lucrărilor de construcţie la un nou centru comercial în Solingen, Germania, care reprezintă o
investiţie de aproximativ €120 milioane. Pentru dezvoltarea acestui proiect, MAB Development şi
Sonae Sierra au încheiat un contract de joint venture, în participaţiune 50/50.

De asemenea, compania a facut eforturi pentru consolidarea şi îmbunătăţirea ofertei de servicii
către terţi, odată cu semnarea celor două contracte de servicii pentru leasing-ul centrelor
comerciale Sun Plaza şi Vitantis Mall din România. În Spania, Sonae Sierra şi-a consolidat
prezenţa odată cu semnarea unui contract pentru leasing-ul Carcaixent Retail Park. În Italia,
compania administrează centrul comercial Le Isole, situat în Piemonte.

Strategia recirculării capitalului adoptată de companie a avut ca rezultat scăderea Investiţiilor în
Proprietăţi, comparativ cu anul 2010, ca urmare a vânzării celor două centre comerciale în
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Spania (El Rosal şi Plaza Eboli) şi IPO-ul Sonae Sierra Brazilia. Această strategie a fost deja
implementată în 2010, odată cu vânzarea Alexa (Germania) şi Mediterranean Cosmos (Grecia).

Aceste vânzări şi IPO au dus la o scădere cu 6% a Venitului Direct din Investiţii, de la €107,9
milioane în primul semestru al anului 2010 la €103,2 milioane. EBITDA a suferit o scădere de
numai 4% în aceeaşi perioadă (€55,6 milioane comparativ cu €57,9 milioane în aceeaşi perioadă
a anului 2010), reflectând creşterea eficienţei ca urmare a eforturilor de scădere a costurilor în
toate activităţile companiei.

Portofoliul global gestionat de către Sonae Sierra a prezentat o performanţă pozitivă în primul
semestru al anului 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2010, cu o creştere a
vânzărilor chiriaşilor cu 0,9% pe o bază comparabilă.

Rata de ocupare a portofoliului la nivel global a fost de 96,5%, cu 0,3% mai mult comparativ cu
primul semestru al anului 2010, un rezultat bun având în vedere contextul economic actual.

Indicatori Valorici

Sonae Sierra măsoară performanţa în primul rând pe baza schimbărilor în Valoarea Activelor
Nete (NAV) la care se adaugă dividendele distribuite. Compania calculează NAV conform liniilor
directoare

publicate

în

2007

de

INREV

(European Association for Investors in Non-

Listed Real Estate Vehicles), asociaţie din care face parte şi compania Sonae Sierra.
În baza acestei metodologii, NAV-ul societăţii, la data de 30 iunie 2011 era de €1,22 miliarde, o
scădere cu 2,3% comparativ cu 31 decembrie 2010.
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Portofoliul în curs de dezvoltare
În prezent, Sonae Sierra deţine 49 de centre comerciale operaţionale, din care 28 sunt localizate
în afara Portugaliei, în Spania (9), Italia (4), Grecia (1), Germania (3), România (1) şi Brazilia
(10).
Compania deţine patru Centre Comerciale în construcþie, reprezentând o investiþie totalã de
aproximativ €400 milioane: Solingen Shopping în Germania, Le Terrazze in Italia, Uberlândia
Shopping şi Boulevard Londrina, ambele în Brazilia. Şapte alte proiecte se află în diferite stadii de
dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia.
Solingen Shopping, pentru care au fost demarate lucrările de construcţie în cursul acestei veri,
va avea o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 28.000 m2 şi este programat să se deschidă la
sfârşitul lui 2013/ începutul lui 2014.
În Italia, centrul comercial Le Terazze este de asemenea în construcţie, cu o suprafaţă totală
închiriabilă de 38.500 m² şi o investiţie de peste €125 milioane. Inaugurarea acestuia este
programată pentru primul trimestru al anului 2012.
În Brazilia, Uberlândia Shopping este programat spre a fi inaugurat în primul trimestru al anului
2012, cu o suprafaţă totală închiriabilă de 43.600 m² şi reprezentând o investiţie de €62
milioane. Boulevard Londrina va avea o suprafaţă totală închiriabilă de 47.800 m², care
corespunde unei investiţii de €88 milioane, fiind programat pentru inaugurare în 2012. De
asemenea, compania are două extinderi în curs de desfăşurare în Brazilia: Shopping Metropole şi
Shopping Campo Limpo.
Strategia internaţională de creştere a Sonae Sierra se concentrează în acelaşi timp pe furnizarea
de servicii de management şi dezvoltare către terţi, dată fiind experienţa companiei Sonae Sierra
în industria centrelor comerciale. Societatea este deja activă în acest domeniu în Cipru, Serbia,
Maroc şi Columbia, excluzând pieţele în care deţine active.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale pasionat de a
aduce inovaţie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deţine 49 de centre comerciale în
Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. De asemenea Sonae Sierra oferă servicii
unor terţi parteneri din Cipru, Serbia, Maroc şi Columbia. În prezent Sonae Sierra are 4 proiecte în
construcţie şi 6 proiecte noi în diferite faze de dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi
Brazilia. Sonae Sierra administrează o suprafaţă totală închiriabilă de peste 2,2 milioane m2, care
gazduieşte un număr de peste 8.900 de firme contractante. În 2010 centrele comerciale Sonae Sierra au
primit peste 442 de milioane de vizitatori.
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Contul de profit şi pierderi consolidate ale Sonae Sierra şi Bilanţul consolidat
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