Maia, Portugal – 20 de Setembro de 2010

6ª Edição dos Prémios da revista Euromoney

Sonae Sierra considerada o “Best Retail
Developer” em Portugal, Espanha e
Itália
•

Leitores da prestigiada revista financeira votaram nos “Real
Estate Awards 2010”

•

A Sonae Sierra é premiada em Portugal e Espanha pela segunda
vez consecutiva

A Sonae Sierra, a especialista internacional em centros comerciais, acaba de ser
distinguida com o prémio ‘Best Retail Developer’ para Portugal, Espanha e Itália,
nos

prémios

“Real

Estate

Awards”

da

revista

Euromoney,

publicação

internacional líder em informação sobre banca e finanças.

As votações para os “Real Estate Awards” são feitas pelos leitores da revista,
que para a atribuição do prémio ‘Best Retail Developer’, consideraram as
empresas com maior dinamismo e capacidade de inovação na criação de
oportunidades de investimento na área do retalho.

“Para a Sonae Sierra esta distinção é um estimulo e confirmação de que estamos
a seguir o rumo certo. O facto de termos sido escolhidos pelos leitores da
Euromoney

–

importantes

stakeholders

da

área

financeira

e

do

sector

imobiliário– em Portugal, Espanha e em Itália torna este reconhecimento ainda
mais especial”, afirma Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em centros comerciais,
apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de lazer. A
Empresa é proprietária de 51 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia,
Roménia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de 2 milhões de m2. Desde Junho de 2010
a Sonae Sierra também está presente na Colômbia. Actualmente, a Empresa tem 3 projectos em
construção e outros 7 novos projectos em diferentes fases de desenvolvimento em Portugal, Itália,
Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. Em 2009, a Sonae Sierra registou 436 milhões de visitas nos
seus centros comerciais.
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