Maia – Portugalia, 16 decembrie 2012

Cea de-a şaptea ediţie a ACGE Sectorial Index

Sonae Sierra se află pe locul întâi în clasamentul
responsabilităţii corporatiste în domeniul mediului,
pentru a şasea oară
• Confirmarea strategiei Sonae Sierra de reducere a emisiilor de carbon
• Participarea celor mai mari 80 de companii portugheze

Sonae Sierra se află pentru a şasea oară pe locul întâi în clasamentul „Responsabilitatea
corporatistă în domeniul mediului: ACGE Sector Index 2011”, publicat de Euronatura – Centrul
pentru legislaţie în domeniul mediului înconjurător şi al dezvoltării durabile, consolidând
recunoaşterea naţională şi internaţională a angajamentului companiei faţă de sustenabilitate.

Indicele ACGE se bazează pe contactul direct cu companiile şi pe îndeplinirea criteriilor privind
angajamentul faţă de combaterea fenomenului schimbărilor climatice. În cadrul celei de-a şaptea
ediţii, proiectul a evaluat performanţele a 82 de companii, activând în 14 sectoare diferite,
evaluate pe baza a 28 de criterii asociate structurii administrative şi supervizării aspectelor
legate de mediul înconjurător, precum şi a managementului şi a investiţiilor în aspecte legate de
mediu, şi diseminării şi comunicării problemelor privind schimbările climatice şi inventarierii
efectului de seră.

Companiile clasate pe primele locuri sunt cele care sunt capabile să implementeze un plan
structurat şi consistent cu obiective pe termen lung, să gestioneze cu abilitate monitorizarea
factorilor climatici, să utilizeze dioxidul de carbon drept indicatorul de bază pentru definirea
obiectivelor şi să îşi exprime preocuparea şi responsabilitatea raportând în lanţul valoric.
Indicele ACGE permite compararea rezultatelor politicilor de management ale diferitelor
companii, din perspectiva competitivităţii şi îmbunătăţirii performanţelor în domeniul protecţiei
mediului, asumându-şi de asemenea şi o dimensiune a conştiinţei şi informării publice.
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Recunoaşterea internaţională
Angajamentul solid al companiei faţă de sustenabiitate a obţinut recunoaştere internaţională
vastă.
Recent, compania Sonae Sierra a fost recunoscută de către GRESB - Global Real Estate
Sustainability Benchmark – drept compania cu cele mai sustenabile fonduri imobiliare din Europa
şi cea de-a treia la nivel mondial.

De asemenea, a fost singura companie din industria centrelor comerciale reprezentată în cadrul
Proiectului de eficienţă energetică în construcţii aparţinând WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development) - un proiect având ca misiune crearea unei „clădiri fără emisii de
carbon” – şi singura companie din acest sector care a aderat la declaraţia WBCSD pentru
reducerea consumului de energie al clădirilor.
De altfel, Sonae Sierra este singura companie portugheză reprezentată în cadrul Fundaţiei
Greenprint, care reuneşte companii de vârf din domeniile imobiliar, investiţii şi financiar, dedicate
reducerii emisiilor de carbon din sectorul proprietăţilor imobiliare. Organizaţia are ca scop
generarea de soluţii pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor, care reprezintă o
treime din totalul emisiilor de carbon la nivel planetar.

2011 – Premiul european în domeniul gestionării riscurilor, pentru cea mai inovatoare utilizare a
IT sau a altor tehnologii, recompensează cele mai bune şi mai inovatoare acţiuni întreprinse în
domeniul gestionării riscului. Acest premiu scoate în evidenţă pariul asumat de Sonae Sierra în
ceea ce priveşte perfecţionarea sistemului de inspecţii, utilizarea unei noi platforme tehnologice
care permite controlul şi gestionarea riscurilor legate de siguranţă şi sănătate şi de impactul
asupra mediului înconjurător, în cadrul centrelor sale comerciale.

2010 - Premiul european în domeniul gestionării riscurilor, pentru cea mai bună gestionare a
riscurilor privind mediul înconjurător, confirmă angajamentul companiei de a fi cea mai bună
companie specializată în centre comerciale sustenabile.

2009 – Premiul european în domeniul energiei sustenabile (SEE), în categoria transformarea
pieţei, confirmă inovaţia companiei în domeniul sustenabilităţii energetice, prin implementarea în
cadrul dezvoltării şi administrării centrelor sale, a conceptului de pionierat „centrul verde”.
Această iniţiativă a Comisiei Europene recompensează cele mai bune şi inovatoare programe în
domeniul sustenabilităţii energetice la nivel european.
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2009 - Premiul european în domeniul gestionării riscurilor, la categoria cel mai bun program de
instruire în domeniul riscurilor, recunoaşte dezvoltarea unei culturi privind siguranţa şi sănătatea
la nivelul întregii companii şi a centrelor sale comerciale, respectiv prin proiectul PERSONÆ.

2008 – Premiul „Green Thinker” la categoria „cel mai sustenabil dezvoltator din Europa”, în
domeniul proprietăţilor imobiliare. Această distincţie recunoaşte pionieratul acţiunilor Sonae
Sierra în domeniul durabilităţii, dintr-un număr de peste 100 de companii imobiliare europene.

2007 – Premiul ReSource, o distincţie oferită de Consiliul Internaţional al Centrelor Comerciale
(ICSC), care recompensează excelenţa angajamentului companiei pe termen lung în ceea ce
priveşte dezvoltarea durabilă.

Despre Sonae Sierra

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale pasionat de a aduce
inovaţie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deţine 49 de centre comerciale în
Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. De asemenea, Sonae Sierra oferă servicii
unor terţi parteneri din Cipru, Serbia, Maroc şi Columbia. În prezent, compania are 5 proiecte în construcţie
şi 6 proiecte noi în diferite faze de dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, Romania şi Brazilia.
Sonae Sierra administrează o suprafaţă totală închiriabilă de peste 2,2 milioane m2, care găzduieşte un
număr de peste 8.500 de firme contractante. În 2010, centrele comerciale Sonae Sierra au primit peste 442
de milioane de vizitatori.
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