Madrid, 15 de Março de 2005

Sonae Sierra inaugura “Plaza Éboli” em Pinto, Madrid
•

Investimento de € 56,1 milhões em parceria com o Grupo Eroski

•

O novo centro comercial e de lazer tem 101 lojas, entre as quais um hipermercado
Eroski e um complexo Cinesur com oito salas de cinema

O centro comercial e de lazer Plaza Éboli, promovido pela Sonae Sierra (65%) e pelo Grupo
Eroski (35%), abre as portas ao público na próxima quarta-feira, dia 16 de Março, na
localidade de Pinto - Madrid, representando um investimento de € 56,1 milhões.
Com 101 lojas e 32.030 m2 de Área Bruta Locável (ABL), o Plaza Éboli conta como lojas
âncoras um hipermercado Eroski, um complexo Cinesur com oito salas de cinema e 1260
lugares, uma grande superfície da Zara e uma média superfície da cadeia de
electrodomésticos Manaje del Hogar.
A oferta deste novo centro comercial e de lazer contempla 12 restaurantes e 85 lojas de
moda, estando disponíveis muitas das mais prestigiadas insígnias do sector, casos da
Stadivaruis, Pull&Bear, Mango, Massimo Dutti, Benetton, Lacoste, etc.
Com 88% da ABL já comercializada, o Plaza Éboli veio gerar 1100 postos de trabalho
directos e tem uma população de 156 mil pessoas na sua área de influência directa (menos
de 10 minutos de automóvel). O número previsto de visitas para o primeiro ano de
funcionamento é de 6 milhões, estimando-se que o volume de vendas no mesmo período
atinja os € 133 milhões.
A Sonae Sierra ficará responsável pela gestão do novo centro, o qual acolhe as mais
sofisticadas soluções de protecção ambiental, segurança e acessibilidade.
Aliás, o Plaza Éboli obteve já duas certificações ISO-International Standart Organization:
A certificação ambiental ISO 14001 que atesta foram implementados, através do sistema
de gestão ambiental da Sonae Sierra, uma série de procedimentos e acções que
permitiram minorar os impactos ambientais decorrentes da obra e maximizar a
performance ambiental durante esta fase, e a certificação de acessibilidade pela norma
ISO 17001-2, assegurando que estão reunidas as condições de acesso a qualquer visitante
com deficiência ou limitação de movimentos.
O Plaza Éboli é o 11º centro comercial da Sonae Sierra em Espanha e o segundo a operar na
região de Madrid, a par do Avenida M40, em Legánes.

PS: Para mais informações, contactar, por favor, IMAGO (Joana Vilaça, Tel. 21 923 97 00)

