Lisboa - Portugal, 16 de Junho 2011

Novo centro de grande dimensão

Loop5 distinguido nos ICSC Awards 2011
A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, e a Foncière Euris acabam de
receber uma menção honrosa do International Council of Shopping Centres (ICSC) pelo projecto
de desenvolvimento do centro comercial Loop5 em Weiterstadt (Alemanha), na categoria de
“Novos Centros de Grande Dimensão”.
A cerimónia de entrega de prémios decorreu durante a Conferência Anual da associação, em
Paris. Os “ICSC European Shopping Centre Awards” são os galardões mais prestigiados no sector
dos centros comerciais que premeiam anualmente os melhores projectos na Europa, de acordo
com a selecção de um júri de especialistas de renome internacional.
Na edição deste ano dos “ICSC European Shopping Centre Awards”, o Loop5 recebeu uma
menção honrosa na categoria de “Novos Centros de Grande Dimensão”, que reconhece a elevada
qualidade deste projecto com 56,500 m2 de Área Bruta Locável, 117 lojas e 3000 lugares de
estacionamento gratuitos.
Com um design e arquitectura inovadores, inspirados no tema da aviação, o Loop5 apresenta
uma oferta de comércio, serviços e lazer única na região, utilizando as mais modernas soluções
ambientais em termos de eficiência energética.
Desenvolvido e gerido pela Sonae Sierra e pela Foncière Euris, o Loop5 foi inaugurado em
Outubro de 2009 e está localizado em Weiterstadt, Frankfurt, servindo uma região com mais de
um milhão de habitantes.

“Esta menção honrosa distingue o Loop5 pelo conceito único de centro comercial temático que
foi introduzido pela primeira vez no mercado pela Sonae Sierra. Para além de oferecer uma
experiência de compras fantástica, o Loop5 proporciona também uma visita fascinante ao mundo
da aviação, indo de encontro às expectativas cada vez mais elevadas de visitantes e lojistas”,
afirma Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra.
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Recentemente, a Sonae Sierra foi distinguida com outros dois prémios “ICSC European Shopping
Centre Awards”: um com o projecto de renovação do Centro Comercial Valecenter, em Itália, e
outro na categoria de “Novos Centros de Média Dimensão” com o Centro Comercial 8ª Avenida,
em São João da Madeira (Portugal).

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. A Empresa é proprietária de 49 Centros
Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra está também
activa na prestação de serviços a terceiros em Chipre, Sérvia, Marrocos e 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. A Sonae Sierra gere um total de área bruta locável
(ABL) cerca de 2,2 milhões de m2 com mais de 8.500 lojistas. Em 2010, a empresa registou mais de 442
milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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