Maia, Portugal – 20 de Dezembro de 2011

11º Centro Comercial no Brasil

Sonae Sierra inaugura Uberlândia Shopping em
Março de 2012
• 89% da ABL já comercializada
• Investimento de €62 milhões
• Criação de mais de 2 mil postos de trabalho após abertura

A Sonae Sierra acaba de anunciar que a inauguração do seu 11º Centro Comercial no Brasil
terá lugar próximo dia 27 de Março de 2012. Situado na região do Triângulo Mineiro, o
Uberlândia Shopping representa um investimento total de €62 milhões e conta já com 89% da
sua Área Bruta Local (ABL) comercializada, o que atesta a qualidade e inovação deste
projecto.

O novo Centro será um marco importante para a cidade pela sua sofisticação e carácter
diferenciador,
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entretenimento, num espaço com 45.300 m de ABL, distribuidas por dois pisos que acolhem
166 lojas satélite, 6 lojas de grande dimensão, 17 restaurantes, um hipermercado Walmart e 5
salas de cinema de última geração da Cinemark, num total de 201 operações.

Marcam presença no UberlândiaShopping marcas importantes, entre operadores novos na
cidade e insígnias locais. Entre as lojas já confirmadas estão a All Bags, Artex, BMart,
Centauro, Crocs, Emporio Naka, Magic Games, Renner, Siberian e Victor Hugo, entre outras,
que se vêm juntar ao hipermercado Walmart e à Leroy Merlin, já inaugurados.

O Centro conta ainda com um amplo parque de estacionamento para 2.400 automóveis e um
parque de bicicletas com 170 lugares, interligado à ciclovia urbana da cidade.
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O projecto entra agora na fase final da construção, uma importante etapa que marca o início
da montagem das operações por parte dos lojistas, num Centro que gerou durante a
construção cerca de 700 postos de trabalho e vai garantir a criação de mais de 2 mil empregos
directos após a sua abertura.
Para Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra “este é mais um importante
marco para a Sonae Sierra no Brasil, um dos nossos mercados-chave e onde já temos 10
centros em operação e mais dois em construção, que representam um investimento total de
€255 milhões. Pretendemos continuar o crescimento da nossa operação no Brasil aproveitando
a excelente performance da economia brasileira, e reforçar a posição da Sonae Sierra como
um dos principais players do sector neste país”.

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 a prestar serviços a terceiros em Chipre, Sérvia, Croácia, Marrocos e Colômbia.
Actualmente, a Sonae Sierra tem 5 projectos em construção e outros 6 novos projectos em diferentes
fases de desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra gere
uma área bruta locável (ABL) de mais de 2,2 milhões de m² com 8.500 lojistas. Em 2010, a Sonae
Sierra registou mais de 442 milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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