Maia, Portugal – 30 de setembro 2015

2º lugar no sector de retalho na Europa e 7º a nível global

Sustentabilidade da Sonae Sierra volta a ser
reconhecida em benchmarking de referência
• Sonae Sierra ocupa 2º lugar no sector de retalho imobiliário na Europa (empresas
não cotadas), 7º a nível global e 12º entre as empresas europeias de todos os
subsectores, segundo o Relatório GRESB 2015
• GRESB é uma organização internacional que
sustentabilidade nas empresas do sector imobiliário.
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• Classificação representa mais um reconhecimento das práticas de sustentabilidade da
Sonae Sierra

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, foi mais uma vez reconhecida
como uma empresa de referência em matéria de sustentabilidade a nível europeu e mundial pela
GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark, uma organização internacional que avalia
e compara o desempenho em matéria de sustentabilidade das empresas ou fundos do sector
imobiliário a nível mundial.

O relatório da GRESB de 2015 (que analisa indicadores de 2014 versus 2013) evidencia uma
melhoria da posição de destaque da Sonae Sierra que alcançou o 2º lugar entre as empresas não
cotadas no setor imobiliário de retalho na Europa e a 7ª posição entre as empresas do mesmo
sector a nível global. A Empresa ficou ainda classificada na 12ª posição entre as empresas
europeias de todos os subsectores considerados na análise (num total de 378 empresas
avaliadas). A Sonae Sierra mantém assim a classificação de “Green Star”, fruto da sua política
de gestão e da implementação de práticas de sustentabilidade.

Nas oito grandes categorias consideradas pela GRESB (“Policy & Disclosure”, “Monitoring & EMS,
“Management”, “Risks & Opportunities”, “Stakeholder Engagement”, “Performance Indicators”,
“Building Certifications”, “New Construction & Major Renovations”), a Sonae Sierra classifica-se
sempre muito acima da média dos seus pares. No global, os indicadores da Empresa registam
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uma melhoria de 5% comparativamente com o desempenho do ano anterior.

Para Elsa Monteiro, Diretora Global de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da
Sonae Sierra, “o resultado obtido neste benchmarking é o reconhecimento da nossa estratégia
de sustentabilidade e do nosso compromisso de criar valor partilhado com os nossos acionistas e
investidores, os nossos clientes e a sociedade em geral. É com satisfação que vemos as nossas
práticas serem reconhecidas entre as melhores a nível europeu e mundial e um estímulo para
continuarmos

a
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A GRESB é uma iniciativa lançada por alguns dos maiores investidores institucionais a nível
mundial, líderes académicos e membros proeminentes do ramo imobiliário. Esta entidade tem
como missão melhorar e proteger o valor acionista, avaliando e melhorando as melhores práticas
de sustentabilidade no sector imobiliário a nível mundial. Este ano, mais de 707 empresas
cotadas no ramo imobiliário e fundos de investimento imobiliário de capital privado submeteram
dados para este benchmarking anual, o que representa um aumento de 11% no número de
entidades analisadas face ao ano anterior.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em Centros Comerciais, apaixonada em
criar experiências inovadoras de compra. A Empresa é proprietária de 46 centros comerciais com um valor
de mercado superior a 6 mil milhões de euros, e está presente em 4 continentes e 17 países: Portugal,
Alemanha, Argélia, Azerbaijão, Brasil, Colômbia, China, Eslováquia, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos,
Moçambique, Roménia, Rússia, Tunísia e Turquia. No total, a Sonae Sierra gere e/ou comercializa 87
Centros Comerciais com uma Área Bruta Locável de 2,4 milhões de m2 e cerca de 9.100 lojistas. Em 2014, a
Empresa registou mais de 440 milhões de visitas nos centros comerciais que gere. Atualmente, a Sonae
Sierra tem 7 projetos em desenvolvimento, incluindo 3 para clientes, e outros 4 novos projetos em carteira.
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