Bucureşti – România, 18 decembrie 2013

Gala Green Business Index

Sonae Sierra câştigă Marele Premiu Green
Business Index pentru performanţele de mediu
şi premii în alte 4 categorii
• Sonae Sierra câştigă premii în 4 din 7 categorii
• Compania este recunoscută ca fiind compania cu cele mai bune performanţe
de mediu

Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale, este unul din marii câştigători ai
Green Business Index (GBI), barometrul responsabilităţii faţă de mediu a companiilor din
România, care monitorizează iniţiativele verzi din sectorul de afaceri românesc. În cadrul Galei
din acest an, Sonae Sierra a fost premiată cu Marele Premiu GBI pentru performanţe de mediu,
fiind premiată şi în cadrul a 4 din 7 categorii: Clădiri, Achiziţii verzi, Utilizarea resurselor şi
Dezvoltare durabilă.
“Suntem foarte bucuroşi să primim recunoaşterea Green Business Index pentru performanţele de
mediu ale Sonae Sierra. Acest premiu reprezintă rezultatul eforturilor depuse şi confirmarea
faptului că administrăm afacerea din perspectiva corectă pe termen lung, concentrându-ne pe
toate cele trei dimensiuni: economică, socială şi de mediu.” a declarat Ingo Nissen, Managing
Director, Responsabil pentru dezvoltare în România.
Marele Premiu Green Business Index a fost acordat pentru performanţele de mediu ale Sonae
Sierra pe parcursul anului 2012. Acesta recunoaşte efortul depus de Sonae Sierra pentru
îmbunătăţirea performanţei de mediu în cadrul mai multor domenii, precum: consumul
energetic, managementul deşeurilor, consumul de apă, calitatea aerului, orele investite în
trainingul angajaţilor şi programe de responsabilitate corporativă pentru furnizori şi chiriaşi,
precum şi contribuţia adusă în cadrul comunităţii. Mai mult decât atât, Sonae Sierra a obţinut
certificarea de mediu ISO 14001, certificarea OSHAS 18001 pentru sistemul de management al
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sănătăţii şi siguranţei în muncă, precum şi certificatul energetic pentru centrul comercial River
Plaza Mall, din Râmnicu Vâlcea; toate aceste certificări au fost obţinute de River Plaza Mall în
premieră pentru sectorul centrelor comerciale din România.
Marele premiu GBI este acordat companiei care demonstrează, pe parcursul anului, că deţine
capacitatea de a deveni mai eficientă în folosirea resurselor şi derularea operaţiunilor,
îmbunătăţindu-şi activitatea şi devenind o „companie verde”.

Despre Green Business Index
Green Business Index este un instrument de evaluarea şi recunoaştere a companiilor din
România care se implică în protecţia mediului şi folosirea responsabilă a resurselor naturale.
Structura, scorul şi criteriile de evaluarea ale chestionarului GBI sunt dezvoltate de o echipă de
experţi independenţi din domeniul protecţiei mediului. Green Business Index a fost fondat sub
patronajul Ministerului Mediului. Green Business Index oferă anual premii pentru fiecare dintre
cele 7 categorii, Marele Premiu GBI şi premii de excelenţă, fiecare dintre acestea fiind acordate
în cele două mari sectoare de activitate: industrie/producţie şi servicii/comerţ.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale, pasionat să creeze
experienţe inovative de cumpărare. Compania deţine 49 de centre comerciale şi este prezentă în 12 ţări:
Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România, Croaţia, Turcia, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia.
Sonae Sierra administrează şi/sau închiriază 85 de centre comerciale, cu o valoare de piaţă de peste 5.8
miliarde de euro şi cu o suprafaţă totală închiriabilă de 2.4 milioane m2, care găzduiesc un număr de circa
8.500 de chiriaşi. În 2012, Sonae Sierra a primit peste 426 de milioane de vizite în centrele comerciale pe
care le administrează. În prezent, Sonae Sierra are 6 proiecte în curs de dezvoltare, dintre care 4 sunt
pentru terţe companii, şi alte 4 noi proiecte în plan
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