Maia, Portugalia – 20 Septembrie 2010

A-VI-a editie a premiilor revistei Euromoney

Sonae Sierra – cel mai bun dezvoltator
în Portugalia, Spania şi italia
•

Cititorii prestigioasei reviste financiare au votat în cadrul Real
Estate Awards 2010

•

Sonae Sierra premiată în Spania şi Portugalia pentru a doua oară
consecutiv

Sonae Sierra, specialistul internaţional în centre comerciale a fost distins cu
premiul Best Retail Developer în Portugalia, Spania şi Italia, în cadrul Real Estate
Awards, o iniţiativă a revistei Euromoney, care se numără printre cele mai
apreciate reviste economice şi bancare internaţionale.

Câştigătorii Real Estate Awards au fost desemnaţi prin vot de către cititorii
revistei. Pentru premiul Best Retail Developer, au fost votate companiile care au
dat dovadă de dinamism şi inovaţie în ceea ce priveşte oportunităţile de investiţii
în domeniul retail.

“Pentru Sonae Sierra, această disctincţie reprezintă o încurajare şi o confirmare
a faptului că mergem în direcţia bună. De asemenea, faptul ca am fost aleşi de
către cititorii Euromoney în Portugalia, Spania şi Italia – parteneri importanţi în
domeniul financiar şi real estate – face că această recunoaştere să fie cu atât
mai valoroasă”, declară Fernando Guedes de Oliveira CEO, Sonae Sierra.

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 51 de centre
comerciale în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, cu o suprafaţă totală
de închiriat de peste 2 milioane de metri pătraţi. Începând cu luna iunie 2010, compania este
prezentă şi pe piaţa din Columbia. În prezent Sonae Sierra are 3 proiecte în construcţie şi 7 proiecte
noi în diferite faze de dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. În anul
2009, centrele Sonae Sierra au fost vizitate de peste 436 de milioane de vizitatori.
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