Weiterstadt, Germania – (1 februarie 2016)

Sonae Sierra și partenerii săi de investiții vând
participațiunea în centrul LOOP5 către Deutsche Asset
Management
Sonae Sierra, specialistul în centre comerciale și partenerii săi de investiții Foncière Euris și
Rallye au vândut 91% din participațiunea deținută din centrul comercial LOOP5 (Weiterstadt,
Germania) către Deutsche Asset Management. Părțile au convenit să nu facă publice detaliile
prețului de achiziție. Sonae Sierra va continua să răspundă de serviciile de administrare a
centului comercial și va continua să dețină 9% dintre acțiunile LOOP5. Vânzătorii au fost
reprezentați de Berwin Leighton Paisner și Hogann Lovells de la JLL.

„Această tranzacție reușită reflectă calitatea activelor noastre și capacitatea companiei Sonae
Sierra de a pune în aplicare strategia de reciclare, pentru a putea reinvesti în noi proiecte. Acest
angajament este întărit de faptul că Sonae Sierra va rămâne să se ocupe de administrarea
centrului LOOP5. În același timp, Sonae Sierra continuă să-și mențină prezența solidă în
Germania, cu 7 centre pe care le administrează, 3 pe care le deține și 4 administrate în numele
unor părți terțe.”, afirmă Fernando Guedes Oliveira, CEO al Companiei Sonae Sierra.

Centrul comercial LOOP5 este de multă vreme recunoscut pentru calitatea superioară a ofertei
comerciale și recreative, cu 175 de magazine și 3.000 de spații de parcare însumând o suprafață
închiriabilă de peste 56.500m2. Prin designul și arhitectura sa inovativă grupate în jurul temei
aviației, LOOP5 prezintă o ofertă comercială, de servicii și petrecere a timpului liber unică în
regiune, folosind cele mai moderne soluții de mediu în ceea ce privește eficiența energetică a
clădirilor.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internațional în centre comerciale, cu o pasiune pentru crearea de
experiențe unice de cumpărături. Compania este prezentă în 11 țări de pe 3 continente: Portugalia, Algeria, Brazilia,
Columbia, Germania, Grecia, Italia, Maroc, România, Spania și Turcia, dar este prezentă și în alte zone geografice prin
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servicii profesionale. Sonae Sierra deține 45 de centre comerciale cu o valoare de piață de peste € 6 miliarde de euro și
deține sau administrează 85 de centre comerciale cu o suprafață totală de 2,4 milioane m2 și aproximativ 9.100 de
chiriași. În 2014, compania a primit peste 440 de milioane de vizite în centrele comerciale pe care le administrează. În
prezent, Sonae Sierra are 7 proiecte în dezvoltare, inclusiv 3 pentru clienți și alte 4 noi proiecte pe rol.
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