Düsseldorf, Germania – 27 Ianuarie 2009

Standardul de mediu ISO 14001

LOOP5 – al doilea teren ca mărime aflat în
construcŃie în Germania, certificat cu standardul
de mediu
• Un teren de 63.000 de metri pătraŃi pentru construirea Loop5 primeşte
certificarea ISO 14001
• In Germania, Sonae Sierra este singura companie care primeşte această
certificare în faza de construcŃie
• După centrul comercial ALEXA din Berlin, Loop5 din Weiterstadt primeşte
certificarea
În urma examinării efectuate de Lloyd’s Register Quality Association (LRQA), Sonae Sierra şi
Foncière Euris au primit certificarea în concordanŃă cu standardul internaŃional de mediu ISO
14001, încă din faza de construcŃie, a centrului comercial Loop5 din Weiterstadt. Conform
experŃilor, certificarea în faza de construcŃie cu standardul ISO 14001 este necesară- iar
Sonae Sierra este singurul jucător de pe piaŃa germană care îşi administrează terenul pentru
construcŃii conform acestui standard, respectiv, ISO 14001. Deschiderea centrului comercial
este planificată pentru toamna anului 2009 lângă oraşul Frankfurt.
“De mulŃi ani, Sonae Sierra a implementat în mod sistematic o strategie complexă de
responsabilitate corporatistă. Aceasta include protecŃia mediului înconjurător, totodată
acoperind ciclul de viaŃă a unui centru comercial. Pentru Sonae Sierra, durabilitatea unui
centru comercial începe devreme, încă de la faza de proiect şi construcŃie. Certificarea lui
Loop5, în concordanŃă cu standardul ISO 14001, dovedeşte că Sistemul de Administrare a
Mediului Înconjurător a atins standarde înalte. În Germania, acest angajament faŃă de mediul
înconjurător este unic”, declară Álvaro Portela, CEO Sonae Sierra.
Sonae Sierra reprezintă un pionierat în Germania în probleme legate de mediu,
concentrându-se, în ultima decadă tot mai mult pe durabilitate. Partea centrală a strategiei
progresive de mediu o constituie Sistemul de Administrare a Mediului Înconjurător, care se
reflectă în toate proiectele globale ale companiei - de la faza de construcŃie până la faza
operaŃională - fiind conceput în aşa fel încât să minimizeze impactele mediului cauzate de
activităŃile companiei. Compania are o politică de responsabilitate în ceea ce priveşte tratarea
apei, electricităŃii, combustibililor, materialelor brute şi de construcŃii împreună cu consumul
acestora, luând în considerare factori ca: zgomotul provocat de construcŃii, sănătatea şi
siguranŃă, fluidizarea logisticii şi a traficului, precum şi utilizarea durabilă a terenurilor.
Până în prezent, compania a administrat 17 terenuri mari destinate construcŃiilor în
concordanŃă cu standardul ISO 14001, plănuind ca toate construcŃiile viitoare să fie certificate
astfel. De asemenea, centrele comerciale operaŃionale au primit validarea internaŃională de
mediu conform standardului ISO 14001. Din cele 50 de centre comerciale existente, 39 au
acest certificat, reprezentând un procent de 78% din portofoliul total.
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În Germania, Sonae Sierra deŃine şi operează două centre comerciale, respectiv ALEXA din
Berlin şi Munster Arkaden. AdiŃional, din ianuarie 2009, Sonae Sierra administrează şi centrul
comercial “Post Galerie” din Karlsruhe. ALEXA, deschis in Septembrie 2007, a fost primul
centru comercial din Germania certificat cu standardul ISO 14001 în timpul fazei de
construcŃie. Iar, principiile de mediu au fost introduse treptat şi pentru Munster Arkane, centru
comercial cumpărat, în prezent operat de Sonae Sierra. În fiecare an, Sonae Sierra publică
target-ul său clar şi definit în raportul de responsabilitate corporatistă.
Loop5 constituie punctul central de cumpărături pentru mai mult de 1 milion de rezidenŃi din
Weinterstadt şi din zonele învecinate, având 177 de magazine pe o suprafaŃă de 56.500 metri
pătraŃi, dintre care 90% deja închiriaŃi. Tema centrului comercial este aviaŃia, reflectată în
design şi arhitectură.
Sonae Sierra a primit Green Thinker Award
În octombrie 2008, în cadrul targului imobiliar Expo Real, Sonae Sierra a fost distinsă cu
premiul “Green Thinker Award”. Acest premiu aduce un omagiu realizarilor importante din
perioada pionieratului pentru strategiile corporatiste şi de mediu printre cei mai buni 100 de
dezvoltatori de proprietăŃi din Europa.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) este specialistul internaŃional în centre comerciale, pasionat de a
aduce inovaŃie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deŃine 50 de centre comerciale
în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, cu o suprafaŃă totală de închiriat de
1,9 milioane de metri pătraŃi. Sonae Sierra are 15 proiecte în dezvoltare şi 12 proiecte noi în diferite faze
de finalizare, cu o suprafaŃă totală de închiriat de 1.2 milion de metri pătraŃi. În 2007, centrele sale au
avut peste 410 milioane de vizite.

Despre Foncière Euris
Foncière Euris (www.fonciere-euris.fr) este o companie franŃuzească listată la bursă, specializată în
dezvoltarea de centre comerciale din Europa. Compania încheie parteneriate pentru proiecte majore cu
dezvoltatori şi investitori de top care ajută regenerarea urbană. Foncière Euris este parte a Euris Group
condusă de Jean-Charles Naouri. De asemenea, Foncière Euris deŃine şi Casino Group, al doilea cel
mai mare lanŃ de retail din FranŃa listat la bursă.

Pentru mai multe informaŃii, vă rog contactaŃi:
Rodrigo Moreira
rmoreira@sonaesierra.com
0213 610 951
http://www.sonaesierra.ro
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