Maia - Portugalia, 8 Mai 2012

Sonae Sierra a înregistrat un Profit Net de 13 milioane
EUR în primele trei luni ale anului 2012
• Profitul Net a crescut cu 25% comparativ cu primele trei luni ale anului
2011
• Venitul Net Direct a atins 18 milioane EUR, cu 24% mai mult decât în
primele trei luni ale anului 2011
• EBITDA a crescut cu 4%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut,
atingând 30 milioane EUR
• Rata de ocupare a portofoliului la nivel global a rămas stabilă, la 96%
• Inaugurarea cu succes a centrelor comerciale Le Terrazze (Italia) şi
Uberlândia Shopping (Brazilia)

Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale, a înregistrat un Profit Net de 13
milioane EUR în primele trei luni ale anului 2012, având o creştere de 25% faţă profitul obţinut în
aceeaşi perioadă a anului 2011. Variaţia pozitivă a Profitului Net a fost influenţată de creşterea cu
24% a Veniturilor Nete Directe (17,8 milioane EUR în primele trei luni ale anului 2012, comparativ
cu 14,4 milioane EUR în aceeaşi perioadă a anului 2011), în principal ca o consecinţă a eficienţei
operaţionale crescute şi a îmbunătăţirii rezultatelor financiare. Veniturile Nete Indirecte au scăzut
cu 20% ca o consecinţă a lipsei evaluărilor proprietăţilor imobiliare în aceste trei luni.
În unele pieţe din Europa unde compania este prezentă există un nivel ridicat de incertitudine în
ceea ce priveşte valoarea proprietăţilor imobiliare. Evaluatorii au declarat în rapoartele întocmite
faptul că incertitudinea semnificativă la nivelul macro-economic conduce la un nivel scăzut al
tranzacţiilor ce pot servi drept referinţă pentru valoarea proprietăţilor.
Având în vedere acest lucru, compania a decis modificarea politicii sale privind evaluarea
proprietăţilor şi astfel a trecut de la evaluările efectuate o data la 3 luni la cele efectuate
semestrial. Aceasta practică este, de fapt, practica obişnuită în majoritatea pieţelor imobiliare.
Principalele evenimente ale acestor trei luni au fost inaugurarea centrului comercial Le Terrazze,
cel de-al cincilea centru al companiei din Italia şi Uberlândia Shopping, cel de-al 11-lea centru din
Brazilia. Cele două noi centre reprezintă o investiţie totală de aproximativ 229 milioane EUR şi
majorează suprafaţa totală închiriabilă (GLA) administrată de Sonae Sierra cu aproximativ 84.000
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m².
În Portugalia compania a investit aproximativ 1 milion EUR pentru o nouă fază de extindere a
Guimarãe Shopping. Astfel, suprafaţa totală închiriabilă a crescut cu 1.240 m², permiţând
îmbunătăţirea ofertei de retail şi a atractivităţii centrului.
La nivel internaţional subliniem emisiunea cu succes a obligaţiunilor Sonae Sierra Brazilia, ce
valorează R$300 milioane (124 milioane EUR). De asemenea, în Brazilia ne-am consolidat
acţionariatul în Shopping Plaza Sul cu 30%, în schimbul unei cote minoritare de 22,2% în
Shopping Pehna şi a R$63.9 milioane în numerar. Această tranzacţie sporeşte controlul deţinut
asupra unui centru comercial de înaltă calitate din oraşul São Paulo, în timp ce menţinem o
participaţie care ne conferă control în Shopping Pehna, consolidând astfel strategia Sonae Sierra
Brazilia de căutare a oportunităţilor de achiziţie şi consolidare a participaţiilor în cadrul activelor
existente.
EBITDA a crescut cu 4% (30 milioane EUR, comparativ cu 29 milioane EUR în aceeaşi perioadă a
anului 2011), reflectând creşterea eficienţei operaţionale prin eforturile de reducere a costurilor în
toate ariile de activitate ale companiei şi creşterea de 100% în furnizarea serviciilor de dezvoltare
către terţe părţi, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011.
În portofoliul global administrat de Sonae Sierra, vânzările din chirii comparabile au scăzut cu
0,8%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, în principal din cauza condiţiilor economice
din Grecia, Portugalia şi Spania. Subliniem performanţa operaţională excelentă din Brazilia, cu o
creştere a vânzărilor de 11,4% în Reais, compensând performanţele din Europa.
Rata de Ocupare Globală a portofoliului a fost de 96%, înregistrând o uşoară descreştere de 0,7%
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, lucru remarcabil având în vedere impactul general
al situaţiei economice actuale privind gradul de ocupare şi ratele de închiriere în sectorul de retail
imobiliar European.
Activele totale aflate sub administrarea companiei au atins 6,5 miliarde EUR, cu o creştere de 222
milioane EUR faţă de sfârşitul anului 2011, în principal, datorită deschiderii Le Terraze şi
Uberlândia Shopping, din moment ce activele aflate sub gestionare nu au fost reevaluate în
aceste trei luni.
Indicatori Valorici
Compania îşi măsoară performanţa, în primul rând, pe baza schimbărilor NAV (Valorii Activelor
Nete), la care se adaugă dividendele distribuite. Sonae Sierra calculează NAV conform liniilor
directoare publicate în anul 2007 de INREV (European Association for Investors in NonListed Real Estate Vehicles), asociaţie în care compania este membră.
Pe această bază, NAV-ul companiei la 31 martie 2012 a fost de 1,19 miliarde EUR, în creştere cu
1,1% în comparaţie cu valoarea înregistrată la sfârşitul lui Decembrie 2011, consecinţă a
rezultatului net inregistrat în exerciţiul financiar curent.
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Portfoliul în operare şi dezvoltare
În prezent, Sonae Sierra deţine 51 de Centre Comerciale în operare, 30 dintre acestea fiind
situate în afara Portugaliei, respectiv în Spania (9), Italia (5), Grecia (1), Germania (3), România
(1) şi Brazilia (11). Compania are trei centre comerciale în construcţie ce reprezintă o investiţie
totală de aproximativ 375 milioane EUR, ce vor adăuga după inaugurare 153.900 m2 suprafeţei
totale închiriabile (GLA) din portofoliului companiei.

În Germania, Solingen Shopping se află în curs de construcţie, reprezentând o investiţie de
120 milioane EUR, cu o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 28.000 m², fiind programat pentru
deschidere la sfârşitul anului 2013. Există două centre în curs de construcţie în Brazilia, Boulevard
Londrina şi Passeio das Águas. Primul, situat în Londrina, statul Paraná, va avea 47.800 m²
suprafaţă totală închiriabilă, corespunzând unei investiţii totale de 88 milioane EUR şi se aşteaptă
să fie inaugurat la sfârşitul anului 2012. Cel din urmă, situat în oraşul Goiânia, statul Goiás, va
reprezenta cel de-al treisprezecelea proiect din ţară. Programat pentru inaugurare în anul 2013,
cu o suprafaţă totală închiriabilă de 78.100 m², acest nou centru reprezintă o investiţie totală de
aproximativ 167 milioane EUR.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale, pasionat în a
aduce inovaţie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania este prezentă în Portugalia, Spania,
Italia, Germania, Grecia, România, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia şi deţine 51 de centre comerciale.
De asemenea, Sonae Sierra este activă în sectorul de furnizare de servicii unor terţi parteneri în Croaţia. În
prezent, Sonae Sierra are 3 proiecte în construcţie, 6 proiecte noi în diferite faze de dezvoltare şi are în curs
de dezvoltare două noi proiecte pentru terţi parteneri. Sonae Sierra administrează peste 70 de centre
comerciale cu o suprafaţă totală închiriabilă de peste 2,2 milioane m2, care găzduiesc un număr aproximativ
8.500 de chiriaşi. În 2011, centrele comerciale Sonae Sierra au primit peste 428 de milioane de vizite.

Contul Consolidat de Profit şi Pierdere al Sonae Sierra şi Bilanţul
consolidat
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