SONAE DISTRIBUIÇÃO - S.G.P.S., S.A.

COMUNICADO de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

A Sonae Distribuição, SGPS, SA. (Sonae Distribuição) vem pelo presente comunicar que assinou um
acordo de aquisição da Boulanger España – cadeia de retalho espanhola especializada no segmento
de electrodomésticos e electrónica de consumo.
A operação em causa envolve a aquisição de:
(i)

um portfólio de 9 lojas, nos principais agregados populacionais espanhóis, com um total
de 22.000 m2 de área de venda;

(ii)

um entreposto logístico de suporte à operação;

(iii)

um conjunto de 3 projectos licenciados para abertura próxima de novas unidades.

A operação envolve ainda a aquisição da propriedade de 3 activos imobiliários referentes a três
unidades em exploração excelentemente localizadas, num total de 12.000 m2 de área bruta comercial
(8.000 m2 de área de venda).
Com esta aquisição, que no conjunto das 9 lojas em actividade apresenta um volume de negócios
superior a 100 milhões de Euros, a Sonae Distribuição, conforme previsto, iniciará a entrada no
mercado espanhol da sua insígnia Worten, cujo desenvolvimento terá a partir de agora uma forte
componente orgânica, sem que a Empresa exclua o interesse em novas oportunidades que se
coloquem em termos de fusões e aquisições.
A atractividade do parque de lojas em funcionamento e dos projectos em desenvolvimento, a
qualidade e experiência dos colaboradores da Empresa adquirida, e a partilha potencial de sinergias
com a operação Portuguesa estiveram na base desta decisão de investimento da Sonae Distribuição.
A operação de aquisição encontra-se pendente de várias condições prévias, incluindo a decisão de
não-oposição da Autoridade da Concorrência Espanhola, sendo a sua conclusão expectável para o
quarto trimestre de 2008.

Matosinhos, 25 de Agosto de 2008.
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