Maia, Portugalia – 30 iulie 2010

Centru comercial situat în Salonic, Grecia

Sonae Sierra finalizează vâzarea
acţiunilor
pentru
Mediterranean
Cosmos
Sonae Sierra şi Acropole Charagionis au finalizat vânzarea acţiunilor comune din Pylaia SA,
compania care deţine Centrul Comercial Mediterranean Cosmos în oraşul Salonic din
Grecia, către Lamda Developments SA. Acţiunile însumează 39.9 %, sunt divizate în parţi
egale între cele două companii şi au fost vândute contra sumei de aproximativ 38 de
milioane de Euro.
Această tranzacţie este supusă unor condiţii din partea Consiliului Concurenţei din Grecia.
Cu 46.000 m2 suprafaţă totală închiriabilă, centrul comercial Mediterranean Cosmos a fost
inaugurat în toamna anului 2007, devenind principala destinaţie comercială şi de
petrecere a timpului liber din Salonic.
“Acest acord reflectă calitatea centrelor comerciale dezvoltate de către Sonae Sierra
precum şi strategia noastră pe termen lung de “recilare” a capitalului pentru a asigura
creşterea economică pe viitor. Acest lucru ne va permite să ne continuăm extinderea
internaţională în pieţele unde operăm în prezent precum şi în pieţe noi, aşa cum s-a
întâmplat recent cu începerea operaţiunilor în Columbia.” a declarat Fernando Guedes
Oliveira, CEO al Sonae Sierra.
În prezent Sonae Sierra este prezentă pe piaţa elenă prin Centrul Comercial Pantheon
Plaza din Larissa, având, de asemenea, alte trei proiecte sub licenţă în curs de dezvoltare:
Star Dome (Atena), Ioannina (Ioannina) şi Aegean Park (Atena).
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 51 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, cu o suprafaţă totală
de închiriat de peste 2 milioane de metri patraţi. Începând cu luna iunie 2010, compania este
prezentă şi pe piaţa din Columbia. În prezent Sonae Sierra are 2 proiecte în construcţie şi 8 proiecte
noi în diferite faze de dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. În anul
2009, centrele Sonae Sierra au fost vizitate de peste 436 de milioane de vizitatori.
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