Bucuresti, Romania, 12 aprilie 2010

Sonae Sierra semneaza un acord
pentru servicii de leasing cu Pradera
•

Sonae Sierra asigura servicii de leasing pentru Galeria Comerciala
Carrefour Militari

•

Consolidand mix-ul de chiriasi prin transfer de experienta si knowhow

Sonae Sierra Romania si Pradera au semnat un acord de servicii de leasing
pentru Galeria Comerciala Carrefour Militari, deschisa in 2001. Prin intermediul
acestui acord, Sonae Sierra va oferi servicii de leasing galeriei comerciale care
cuprinde 35 de magazine si restaurante adiacente hypermarket-ului Carrefour
si magazinelor Bricostore si Mobexpert.
Principalelelor magazine-ancora prezente déjà – Altex, Leonardo, Sensiblu si
Germanos - li se vor alatura noi chiriasi adusi de Sonae Sierra pentru a deservi
zona de cuprindere de 380.000 de vizitatori din jurul Galeriei Comerciale
situate in partea periferica de vest a orasului, cu acces direct din Autostrada A1
Bucuresti- Pitesti.
“Acest contract confirma efortul si recunoasterea noastra ca specialist in
operarea centrelor comerciale rezultate ca urmare a experientei noastre de
peste 20 de ani pe piata. Suntem siguri ca vom oferi valoare adaugata acestui
centru prin imbunatatirea ofertei de chiriasi si prin crearea unui spatiu atractiv
de cumparaturi in partea vestica a orasului” declara Vitor Nogueira, Director
Sonae Sierra de Dezvoltare si Management al Proprietatii pentru Romania,
Grecia si Germania.
“Avem toata increderea ca Sonae Sierra va oferi servicii de inalta calitate si va
livra rezultate solide si imediate intr-o perioada dificila pentru piata
romaneasca de retail. Asteptam cu mare interes aceasta colaborare” afirma
Peter Kotsikis, Pradera Head of Greece.

Sonae Sierra
Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) este specialistul international în centre comerciale, pasionat de
a aduce inovatie si entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania detine 52 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România si Brazilia, cu o suprafata totala
de închiriat de peste 2,0 milioane de metri patrati. Sonae Sierra are 2 proiecte în dezvoltare si 9
proiecte noi în diferite faze ale dezvoltarii in Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia.
In anul 2009, centrele Sonae Sierra au primit peste 436 de milioane de vizitatori.

Pradera
Pradera - http://www.pradera.com – a fost fondata in 1999 cu scopul de a gestiona fondurile de
proprietate din zonele periferice marilor orase din Europa Centrala. Echipa Pradera este formata din
manageri cu experienta in gestionarea fondurilor, specialisti de top in finante si profesionisti
experimentati, cu numeroase conexiuni pe piata de retail de tip out-of-market din Europa. Echipa
Pradera are birouri in Atena, Hong Kong, Istanbul, Londra, Luxemburg, Madrid, Milano, Praga si
Varsovia. Pradera este mereu in cautarea de noi oportunitati de investitii in proiecte aflate la periferia
marilor orase din Europa Centrala si de Sud-Est.

