Lisabona, Portugalia, 19 Ianuarie 2009

Creştere a portofoliului în administrare

Sonae Sierra preia administrarea a două centre
comerciale în Spania şi Germania
•

“Post Galerie” în Karlsruhe (Germania) şi “Los Conquistadores” în Badajoz
(Spania)

Recent, Sonae Sierra şi-a dezvoltat portofoliul internaŃional prin preluarea
administrării a două centre comerciale: “Los Conquistadores”, situat în Badajoz –
Spania şi “Post Galerie” din Karlsruhe - Germania.

Centrul comercial “Post Galerie”, localizat în centrul oraşului german Karlsruhe unul dintre oraşele cu cea mai mare putere de cumpărare în Germania - are o
suprafaŃă totală de închiriat de 26.000 de metri pătraŃi, 58 magazine şi acoperă o
piaŃă de 1.3 milioane de potenŃiali consumatori. În Germania, Sonae Sierra deja
deŃine şi administrează două centre comerciale: “Alexa” (Berlin) şi “Münster
Arkaden” (Münster), iar pentru toamna acestui an este programată deschiderea unui
nou centru comercial: “Loop5”, în Weiterstadt.
Inaugurat în anul 1999, centrul comercial “Los Conquistadores” din Badajoz are o
suprafaŃă totală de închiriat de 9.700 de metri pătraŃi, 24 magazine, un parc de
joacă pentru copii, cinci restaurante, opt săli de cinema şi un supermarket. În
prezent, acest centru comercial este al patrulea administrat de Sonae Sierra în
Spania.
Pedro Caupers, membru în Consiliul de AdministraŃie Sonae Sierra şi responsabil cu
administrarea centrelor comerciale, este de părere că “administrarea acestor două
centre comerciale întăreşte prezenŃa Sonae Sierra în pieŃele din Spania şi Germania
şi reflectă experienŃa noastră internaŃională şi abilitatea în administrarea centrelor
comerciale”.
În prezent, Sonae Sierra deŃine în administrare în Spania douăsprezece centre
comerciale: GranCasa în Zaragoza, Max Center în Bilbao, Valle Real în Santander, La
Farga în Barcelona, Parque Principado în Oviedo, Dos Mares în San Javier în Murcia,
Avenida M-40 în Leganés (Madrid), Luz del Tajo în Toledo, Zubiarte în Bilbao, Plaza
Éboli în Pinto (Madrid), El Rosal în Ponferrada (León) şi Plaza Mayor în Malaga.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com , este specialistul internaŃional în centre comerciale, pasionat de
a aduce inovaŃie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deŃine 50 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, cu o suprafaŃă totală de
închiriat de 1,9 milioane de metri pătraŃi. Sonae Sierra are 15 proiecte în dezvoltare şi 12 proiecte noi
în diferite faze de finalizare, cu o suprafaŃă totală de închiriat de 1.2 milion de metri pătraŃi.

