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1 DESTAQUES 

 

Êxito na conclusão da fusão Zon Optimus leva à criação de um 
protagonista mais forte, com uma posição competitiva sólida, em todos os 
segmentos do mercado de telecomunicações em Portugal 

 

 

Melhoria do volume de negócios com ganhos de quotas de mercado 

• Sonae MC cresce volume de negócios em 4%, suportado por uma subida de 1,5% de 

vendas num universo comparável de lojas 

• Subida de volume de negócios da Sonae SR, após 8 trimestres impactados pela retração 

do consumo  

 

 

Margem de “underlying” EBITDA aumenta 0,6pp, através de melhorias em 
todos os segmentos 

• Melhoria de resultados da Sonae MC sustentada por um rigoroso controlo de custos e 

maiores ganhos de produtividade 

• Sonae SR alcança um EBITDA positivo neste trimestre, recuperando 7 M€ 

comparativamente com o ano transato 

 

 

Sonae Sierra inaugura centros comercias, na Alemanha e no Brasil, e 
vende um em Espanha 

 

 

Forte geração de cash flow, reforça novamente a estrutura de capital 
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2 MENSAGEM DO CEO 
 “Tenho o prazer de reportar mais um trimestre com um bom conjunto de resultados operacionais e financeiros. Os 
nossos esforços para melhorar continuamente a relação preço qualidade dos nossos produtos e serviços, têm sido 
fundamentais para alcançar a crescente preferência dos nossos consumidores e para compensar a retração do consumo 
privado (apesar de numa taxa inferior) nos nossos mercados mais importantes. 
A conclusão da fusão da Zon e da Optimus durante este trimestre constitui uma marca indelével e representa o alcance 
de 2 objetivos fundamentais e de longo prazo, que há muito tempo eram perseguidos pela Sonae: 1) criar um nível de 
campo de atuação competitivo no mercado de telecomunicações em Portugal e 2) fomentar a implementação da nossa 
estratégia de parcerias corporativas fundamentais. Estamos muito confiantes que, juntamente com o nosso parceiro co 
controlador, os restantes acionistas, e o conselho de administração recentemente eleito, vamos fazer da Zon Optimus 
uma história de sucesso. 

Durante os 9M13, a Sonae MC provou novamente a sua resiliência, reportando um crescimento do volume de negócios 
de 4%, e de 4,3% no trimestre – o maior aumento trimestral desde o 2T11, ao comparar com os trimestres homólogos. 
Uma atividade promocional mais forte, combinada com a dedicação contínua da nossa equipa, para conseguir ganhos de 
eficiência, permitiu-nos mais uma vez, ganhar quota de mercado, mantendo níveis de rentabilidade de referência. 
Adicionalmente, no final do 3T13 e, em outubro, a Sonae MC abriu 7 novas lojas na Madeira, reforçando 
significativamente a nossa presença neste mercado. 

A Sonae SR também continuou a melhorar resultados, no seguimento das importantes medidas de turnaround 
implementadas nas divisões de desporto e de moda. É importante realçar, que todos os novos formatos de loja 
introduzidos este ano para as nossas 4 marcas principais, estão a ter um desempenho significativamente melhor do que a 
média. Na Worten, implementamos um novo conceito de vendas e de loja, combinando a nossa presença online com as 
lojas físicas. Como resultado das profundas mudanças no modelo de negócios que temos vindo a implementar, temos o 
prazer de relatar um segundo trimestre consecutivo de crescimento positivo, num universo comparável de lojas na Sport 
Zone em Espanha, e números positivos em Portugal em setembro -, o crescimento do volume de negócios também foi 
suportado pela mais recente introdução de um novo conceito de loja em algumas localizações piloto; na MO, assistimos a 
um claro passo em termos de vendas na entrada da coleção outono / inverno, também apoiado por uma nova marca, 
estilo de produto e conceito de loja; a Zippy, retoma um crescimento global do volume de negócios com a recuperação 
na Península Ibérica, adicionada ao seu sucesso no programa de expansão internacional. 

A Sonae Sierra, continuou a ganhar contratos de serviços em novos países, incluindo uma Joint-Venture na Turquia, ao 
mesmo tempo que reporta resultados resilientes suportados pela boa qualidade de seus ativos. Em Outubro, o centro 
comercial Parque Principado foi vendido por 141,5 milhões de euros, o que está em linha com a estratégia de reciclar 
capital de centros comercial maduros, para investir em desenvolvimento nos mercados mais atraentes. Enquanto isso, foi 
acordado por todos os acionistas do fundo Sierra, continuar as operações para além de outubro 2013, com uma “long-
stop date” de outubro de 2018. 

No seguimento da implementação dos processos formais que deram origem à Zon Optimus, o conselho de administração 
da Sonaecom decidiu lançar uma oferta voluntária para aquisição de ações próprias pela Sonaecom, em troca de ações 
Zon Optimus, permitindo assim aos acionistas minoritários terem uma exposição direta à Zon Optimus. 

Ao longo dos últimos 3 trimestres, mantivemos a nossa orientação para a melhoria e inovação contínua, permitindo-nos 
crescer, não comprometendo os nossos objetivos de redução da dívida, que têm continuado a progredir a um ritmo 
muito significativo.” 

Paulo Azevedo, CEO Sonae 
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No seguimento da fusão entre a Zon e a Optimus, e do seu reporte usando o método de equivalência patrimonial, 
decidimos alterar a nossa forma de comunicar os nossos resultados para o mercado, separando cada negócio, a fim de 
obter maior transparência entre os segmentos: 1) Sonae Retalho (Sonae MC, SR e RP), 2) Gestão de Investimentos, 
incluindo Software e Sistemas de Informação e Negócios Online e Media da Sonaecom; 3) Sonae Sierra e 4) Zon Optimus. 
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3 RESULTADOS SONAE RETALHO

 O volume de negócios da Sonae MC nos 9M13 totalizou
2.492 M€, 4% acima do valor alcançado nos 9M12. Este
aumento reflete uma evolução positiva das vendas num
universo comparável de lojas de 1,5%, uma evolução
acima da média de mercado, e principalmente devido a
maiores volumes de vendas. Estima-se que a Sonae MC

tenha, novamente, reforçado a sua quota de mercado
1
 no

setor alimentar em Portugal, durante este período, o que é
consequência de uma forte lealdade dos nossos clientes
que confiam na relação preço qualidade dos nossos
produtos. Neste trimestre, continuamos a investir em
atividade promocional também suportada pelo nosso
cartão Continente (que esteve na base de
aproximadamente 90% das vendas do período). Este
efeito, combinado com o trading-down levado a cabo pelos
consumidores quase compensou a inflação prevalecente

no mercado
2
. O portefólio de marcas próprias Continente

continua a ter uma grande aceitação por parte dos clientes,
tendo alcançado nos 9M13 uma representatividade de
aproximadamente 31% nas categorias de Fast Moving
Consumer Goods. A Sonae MC alcançou 183 M€ de
EBITDA nos 9M13 (+8,3% ou +14 M€), traduzindo uma
rentabilidade de 7,3% do respetivo volume de negócios
(+0,3 pp face aos 9M12). Este crescimento só foi
conseguido através de um rigoroso controlo de custos e,

1
 Por exemplo, o painel Homescan/A.C.Nielsen estima um aumento de 

0,3pp da quota da Sonae MC (evolução acumulada até 08-09-13)
2
 Fonte: INE: inflação média no setor de retalho alimentar em Portugal de 

3,3% nos 9M13

de ganhos de produtividade adicionais, sustentados pelo 
sucesso na implementação de programas internos, ao 
longo dos últimos anos. Vale a pena realçar, a dedicação 
das nossas equipas para melhorar o seu trabalho e a 
satisfação dos clientes, nomeadamente no atual contexto 
de retração do consumo. 

 A Sonae SR alcançou 827 M€ de volume de negócios (-5%
ou -7,5% num universo comparável de lojas), refletindo o
impacto da evolução macroeconómica nos níveis de
consumo, principalmente nos bens mais discricionários. No
entanto, a Sonae SR retorna ao crescimento de vendas,
após 2 anos a sofrer com a retração do consumo. Este
crescimento é justificado pelas medidas tomadas no
sentido de reposicionar as nossas 4 principais marcas bem
como pelos sinais positivos que o consumo privado tem
demonstrado. No 3T13, o crescimento das vendas no
mercado internacional, numa base comparável de lojas
recupera 5pp, quando comparado com o 3T12, o que é um
claro sinal de melhoria do negócio internacional da SR,
onde temos estados mais focados. O volume de negócios
no mercado internacional alcançou 229 M€, 28% das
vendas totais da Sonae SR. Durante este trimestre, a Zippy
entrou em mais 3 países (EUA, Jordânia e Qatar) através
de contratos de franquia. Neste formato, as vendas em
lojas franquiadas representam já praticamente 20% do total
de vendas, face a cerca de 15% nos 9M12. É também de
realçar o acordo celebrado com vista à entrada da MO em
Malta. Em Portugal, as vendas da Sonae SR diminuíram
apenas cerca de 3%, apesar do forte resultado alcançado
no segmento de eletrónica no período comparável do ano
passado. No entanto, a Worten continuou a reforçar a sua
posição de liderança no mercado nacional, estimando-se
um crescimento de quota de 1,1pp

3
. O EBITDA da Sonae

SR foi de -17 M€, uma melhoria de 7 M€ face ao valor
registado no período homólogo. No 3T13, o EBITDA
recuperou 5M€ comparativamente com o 3T12, e registou
um valor positivo, em consequência das medidas de
turnaround implementadas em Espanha, da nova coleção,
conceito de loja e rebranding da MO bem como do sucesso
na implementação das campanhas de “praia” e “regresso
às aulas” para os segmentos de moda e de desporto.
Aprendemos, o quão forte podem ser os efeitos positivos
de um conceito de sucesso, mesmo num ambiente
macroeconómico negativo.

 A Sonae RP alcançou um EBITDA de 84 M€, 2 M€ acima
do valor verificado no ano transato, representando uma
margem de 90,2% sobre 93 M€ de vendas. O seu
portefólio de ativos imobiliários de retalho inclui 33 lojas
Continente, 80 lojas Continente Modelo e 18 lojas
Continente Bom Dia. A Sonae mantém atualmente um
nível de freehold de 76% da área de vendas do retalho
alimentar e 28% da área de vendas do retalho não-
alimentar.

3
 Fonte: GfK, evolução acumulada até ao final de Agosto de 2013  

(1) quase todo o volume de negócios de RP é referente a rendas pagas por MC e SR e, por isso, esta
soma exclui os valores de RP

(2) O volume de negócios da Sonae SR em 2012 foi re-expresso, passando a serem reconhecidas as
vendas internas (principalmente relacionadas coma divisão de Moda), porgrosso, à Sonae MC.
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3  RESULTADOS SONAE RETALHO (cont.)
 Nos 9M13, o volume de negócios da Sonae Retalho

aumentou 1% para 3.319 M€, suportado principalmente por
ganhos de quota de mercado no negócio alimentar e na
Worten em Portugal, e apesar das condições de mercado
adversas. Os níveis de consumo privado em Portugal e
Espanha, continuaram a ser negativamente impactados pelas
medidas de austeridade que têm vindo a ser implementadas
nos dois países ao longo dos últimos 2 anos. No entanto, no
caso de Portugal, estima-se que a taxa de consumo decresça
agora a um ritmo mais lento, mas ainda atingindo uma queda
de 3,1% nos 9M13 (-5,4% nos 9M12, segundo a fonte Banco
de Portugal - Indicadores de Conjuntura, Outubro de 2013 –
indicador coincidente do consumo privado).

 A margem de “underlying” EBITDA subiu para 7,5% nos
9M13, 0,6 p.p. acima do verificado no período homólogo,
refletindo uma performance resiliente de vendas do negócio
alimentar, os primeiros resultados do processo de turnaround
no negócio não alimentar, e os ganhos de eficiência
alcançados em todas as áreas da empresa.

 Até 30 de Setembro de 2013, o endividamento da área de
Retalho foi reduzido para 896 M€, o que representa uma
redução de 86 M€ em relação à mesma data de 2012, em
resultado de uma forte capacidade de geração de cash-flow ao
longo dos últimos 12 meses. A Sonae continua assim a
fortalecer a sua estrutura de capitais, com o nível de divida
liquida para EBITDA de 2,5x no final dos 9M13.

 O investimento realizado nas áreas de retalho nos 9M13 foi
alocado essencialmente aos seguintes projetos:

 Abertura seletiva de lojas de retalho, incluindo 1
Continente Bom Dia (Matosinhos Sul), 5 Continentes
Modelo na Madeira e uma galeria comercial em Sines que
inclui um Continente Modelo, as lojas da Worten,
Sportzone, MO, Well’s e Bom Bocado, e remodelação das
lojas Continente de Cascais e Évora, tendo por base um
conceito completamente novo e inovador;

 Consolidação da rede de lojas da Sonae SR nos
mercados internacionais. No final dos 9M13, os formatos
da Sonae SR detinham um total de 157 lojas fora de
Portugal, incluindo 41 sob regime de franchising.

4 GESTÃO DE INVESTIMENTOS 
 O volume de negócios da área de Gestão de Investimentos,

que agora também inclui Software e Sistemas de Informação
e Negócios Online e Media da Sonaecom, alcançou 164 M€,
5% acima dos 9M12, suportados inteiramente pelo aumento
de 8,9% do negócio de SSI, impulsionado pelas fortes
receitas de serviços. O EBITDA da Gestão de Investimentos
totalizou 8 M€ nos 9M13 (+ 8 M€), o que corresponde a uma
margem de vendas de 4,7% (4,8 pp acima dos 9M12). Esta
melhoria é impulsionada apenas pelo aumento do peso das
receitas de serviços no volume de negócios total do Software
e Sistemas de Informação da empresa, agora consolidada
sob a unidade de Gestão de Investimentos.

0,0

1,0

2,0

3,0
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5 RESULTADOS SONAE SIERRA

 A taxa de ocupação da Sonae Sierra na Europa alcançou
95% nos 9M13, valor este que ficou próximo do alcançado nos 
9M12, o que mais uma vez evidencia a qualidade dos seus 
ativos, apesar do contínuo contexto macroeconómico difícil, 
sentido principalmente nos países do sul da Europa. Para este 
desempenho positivo contribuiu ainda a reabertura das salas de 
cinema previamente operadas pela Socorama nos Centros 
Comerciais em Portugal, que estiveram encerradas nos últimos 
meses. No Brasil, esta taxa foi afetada pela abertura em Maio 
do centro comercial Boulevard Londrina, que na sua 
inauguração, não estava inteiramente ocupado. No portefólio 
global sob gestão, as vendas dos lojistas nos 9M13 
decresceram 11,2%, devido principalmente à venda do Münster 
Arkaden (na Alemanha) e das participações no Pátio Brasil, 
Penha Shopping e Tivoli Shopping (no Brasil). Numa base 
comparável, as vendas dos lojistas no portefólio Europeu 
reduziram 2,8%, o que mostra um ritmo de declínio mais lento, 
apesar do ambiente difícil de mercado. Esta redução de vendas, 
continua a ser parcialmente compensada pelo crescimento de 
4,8% no Brasil, em moeda local. 

 O volume de negócios
4
 da Sonae Sierra, quando 

comparado com os 9M12, recuou 1%, para 166 M€, devido à 
alteração de perímetro acima mencionada, o que foi apenas 
parcialmente compensado pelas aberturas concretizadas em 
2012 e 2013 – Le Terrazze em Itália e Uberlândia e Boulevard 
Londrina no Brasil. É de destacar a entrada no mercado turco 
com a criação do Sierra Rival, bem como a inauguração em 
Outubro do Hofgarten Sollingen na Alemanha e do centro 
comercial Passeio das Águas no Brasil. 

 O EBITDA caiu 3% para 83,7 M€ nos 9M13,
comparativamente com os 9M12, basicamente em reflexo da 
venda de centros comerciais finalizada durante 2012. A margem 
de EBITDA foi de 50,5% neste período, 0,9pp abaixo do 
verificado nos 9M12. Excluindo a venda de ativos acima 
mencionada, os resultados operacionais do 3T13 estariam em 
linha com os reportados no 3T12. 

 O resultado líquido foi de 5 M€, sendo a parte atribuível à
Sonae de 3 M€. Esta queda de 70%, quando comparada com 
os 9M12, é principalmente devido ao resultado indireto (de 
8M€ abaixo), apenas em consequência da expansão de taxas 
de capitalização (yields) em Portugal (+13 bps), Espanha (+21 
bps) e Itália (+7 bps), apenas parcialmente compensada pela 
compressão de yields no Brasil. Desde o 1T12, que a Sonae 
Sierra apenas reavalia os seus ativos numa base semestral, em 
linha com as práticas de mercado. 

 Relativamente ao valor de mercado dos seus ativos, a 30 de
Set. de 2013, o (OMV - Open Market Value) da empresa, foi de 
2.217 mil M€, 65 M€ acima do final de 2012, basicamente em 
resultado da conclusão do Boulevard Londrina no Brasil e da 
aquisição de uma participação adicional no CascaiShopping, o 
que mais que compensa o efeito da taxa de cambio nos ativos 
do Brasil. Apesar do aumento médio das yields, o rácio de loan-
to-value continua num nível conservador de 46% no final de 
Set. de 2013. O Net Asset Value da Sonae Sierra atingiu os 
1.037 mil M€ no final dos 9M13. 

4
Indicadores financeiros conforme comunicado da Sonae Sierra datado 

de 7 de novembro de 2013 (contas de gestão). A Sonae detém uma 
participação de 50% na Sonae Sierra. 
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6 RESULTADOS ZON OPTIMUS

 A 26 de Agosto, a Autoridade da Concorrência
autorizou a fusão entre a Optimus, previamente
totalmente detida pela Sonaecom, e a Zon. No dia
seguinte, a ZON OPTIMUS foi registada, e desde essa
data, a Sonaecom detém 50% da ZOPT, que por sua
vez, detém 50,01% da Zon Oprtimus. A Sonaecom
também detém uma participação direta de 7,28%
(37,49 milhões de ações) do capital da ZON OPTIMUS

 No seguimento do exercício da opção de compra pela
Sonae, previsto no acordo assinado em fevereiro de
2013, a Atlas Services Belgium (ASB), uma empresa
pertencente à France Telecom vendeu à Sonae, em
9 de setembro de 2013, 73.249.374 ações da
Sonaecom, o que representa 20% do capital social e 
dos direitos de voto da empresa.

 Em 29 de outubro de 2013, a Sonaecom anunciou a
decisão tomada pelo seu Conselho de Administração,
de efetuar uma oferta pública voluntária de
aquisição parcial e para a aquisição de um máximo de
88.479.803 ações, que representa 24,16% do seu
capital social. Aos acionistas da Sonaecom é dada a 
opção de vender, em igualdade de condições, as suas
ações da Sonaecom pelas 37.489.324 ações da ZON
Optimus, diretamente detidas, que não são
necessárias para a prossecução dos objetivos de
negócio da Sonaecom, e permitindo assim a exposição
direta dos acionistas da Sonaecom à Zon Optimus. A 
Sonaecom oferece um preço equivalente global de
2,45€ por Sonaecom ação, a ser composta por ações
da Optimus e Zon, e quando aplicável, da quantia
restante em dinheiro. Por determinação da relação de
troca das ações Sonaecom / Zon Optimus, foi definido
um preço Zon Optimus de 5,08 €.

 A Zon Optimus já lançou em 22 de outubro o ZON4i -
a primeira oferta integrada de comunicações e de
entretenimento, lançada pela ZON OPTIMUS.

 A Zon Optimus reportou um bom conjunto de
resultados com um desempenho operacional
resiliente e uma melhoria da rentabilidade suportada
por ganhos de eficiência e disciplina de custos:

 As receitas operacionais atingiram 1.084 M € nos
9M13, diminuindo 2,8% em relação ao 9M12;

 O EBITDA situou-se em 418 M €, crescendo 1,2%
em relação aos 9M12, e beneficiando de custos
operacionais 5,1% mais baixos, entre os dois
períodos;

 O Investimento diminuiu 12,8%, de 217 M€ para
189 M€;

 Como consequência da evolução do EBITDA e do
Investimento, EBITDA - investimento aumentou
16,5% em relação aos 9M12, alcançando 230 M€;

 Com o processo de integração a decorrer, o
resultado líquido atingiu 77 M€, 17,5% abaixo do
registado nos 9M12. O resultado Líquido
atribuível à Sonae ascendeu a 2 M€, e são
relativos ao mês de setembro de 2013.

74%

50% 50%

≈ 50.01%

7.28%

(1) apenas o mês de Setembro de 2013
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7 DESEMPENHO GLOBAL

 Nos 9M13, o Volume de Negócios consolidado subiu
2% para 3.467 M€, e o “underlying” EBITDA alcançou
258 M€, 25 M€ acima do mesmo período do ano
transato. Este resultado é totalmente explicado pelas
melhorias da performance operacional dos negócios de
retalho (alimentar e não alimentar) e de Software e
Sistemas de Informação.

 O EBITDA nos 9M13 foi de 353 M€ e inclui as
contribuições (i) do “underlying” EBITDA referido
anteriormente; (ii) resultados pelo método de
equivalência patrimonial (resultados diretos da Sonae
Sierra, Zon Optimus e Geostar); (iii) o impacto das
operações descontinuadas da Optimus; e (iv) items não
recorrentes.

 Os encargos financeiros líquidos totalizaram 65 M€
nos 9M13, 8% abaixo do valor registado nos 9M12,
suportado pelo muito menor nível de divida liquida. A 
taxa de juro média das linhas de crédito existentes no
final do 9M13 manteve-se no nível de
aproximadamente 3%.

 Os impostos nos 9M13 alcançaram 11 M€, 9 M€ acima
do mesmo período do ano transato.

 Nos 9M13, os resultados diretos totalizaram 130 M€,
23 M€ acima do verificado no mesmo período do ano
transato, com a forte melhoria do “urderlying” EBITDA
(aumento de 25 M€ face aos 9M12), e os custos
financeiros mais baixos (-6 M€ face aos 9M13), mais do
que a compensar o aumento de impostos (+9 M€ face
ao período homólogo).

 Os resultados indiretos nos 9M13 totalizaram 289M€,
porque incluem aproximadamente 440 M€ referentes ao
ganho obtido na fusão Zon Optimus e aos resultados
indiretos da Sonae Sierra. Este item também inclui
outros movimentos não cash, nomeadamente
imparidades relacionadas com reavaliações de imóveis
de retalho.

 Os interesses sem controlo ficaram 109M€ acima do
valor registado no ano transato, devido ao ganho não
cash considerado no processo de fusão da Zon
Optimus.

 O resultado atribuível a acionistas alcançou 283 M€,
significativamente superior ao registado nos 9M12,
principalmente como consequência dos resultados
indiretos registados, que foram fortemente impactados
pelo ganho não cash com a fusão entre a Zon e a
Optimus.

(1) inclui resultados directos relacionados com investimentos consolidados pelo método de equivalância patrimonial
(principalmente Sonae Sierra e Zon Optimus)
(2) impacto das operações descontinuadas daa Optimus

(3) Inclui provisões e imparidades
(4) Inclui: (i) a contribuição do resultado indireto da Sonae Sierra; (ii) a mais-valia "non-cash" gerada no processo de
fusão zon-optimus; (iii) provisões para possiveis responsabilidades futuras em operações "non-core" e (iv)
imparidades "non-cash" em ativos em exploração.
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8 ESTRUTURA DE CAPITAL 

 Nos 9M13, os capitais próprios ficaram 203M€ acima
do mesmo período do ano transato.

 A 30 de Setembro de 2013, o endividamento total
líquido foi reduzido para 1.397 M€, 650M€ abaixo da
mesma data de 2012, principalmente devido à
desconsolidação da Optimus, mas também em
resultado de uma forte capacidade de geração de cash-
flow ao longo dos últimos 12 meses. A Sonae continua
assim a fortalecer a sua estrutura de capitais, com o
nível de endividamento financeiro a alcançar, no final
dos 9M13, 43% do capital investido.

 É importante realçar que se reduziu o endividamento
liquido, apesar do impacto resultante da distribuição
de dividendos, efetuada pela Sonae (199 M€) entre
2011 e 2013.

 Na Sonaecom, o endividamento líquido foi reduzido,
devido ao processo de fusão da Zon Optimus e à
desconsolidação de 420 M€ de divida da Optimus

 A dívida líquida da holding subiu para 646M€ no 
final de Setembro de 2013. O rácio “loan-to-value” da 
holding permanece em níveis conservadores, tendo 
registado uma forte melhoria de 17% nos 9M12 para 
16% em Setembro de 2013.

 Em relação ao perfil de maturidade da dívida, é 
importante realçar que a Sonae tem conseguido
assegurar o refinanciamento da sua divida a vencer em
2014 bem como parte a vencer em 2015.

(1) Inclui activos para venda; (2) Dívida financeira líquida + saldo de suprimentos.(1) Inclui activos para venda; (2) Dívida financeira líquida + saldo de suprimentos.
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9 INFORMAÇÃO CORPORATIVA  
 
 

 
Principais eventos corporativos no 3T13  
 
 
A 26 de Agosto, a Autoridade da Concorrência 
autorizou a fusão entre a Optimus, previamente 
totalmente detida pela Sonaecom, e a Zon. No dia 
seguinte, a ZON OPTIMUS foi registada e desde essa 
data, a Sonaecom detém 50% da ZOPT, que por sua 
vez, detém 50,01% da Zon Oprtimus. A Sonaecom 
também detém uma participação direta de 7,28% (37,49 
milhões de ações) do capital da ZON OPTIMUS 
 
 
Em 29 de outubro de 2013, a Sonaecom anunciou uma 
oferta pública voluntária de aquisição parcial e para a 
aquisição de um máximo de 24,16%, dando aos seus 
acionistas a opção de vender, em igualdade de 
condições, as suas ações da Sonaecom pelas 37.49 
milhõe de ações da ZON Optimus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eventos subsequentes 
 
 
A 7 de Outubro, o Fundo Sierra (um fundo pan-europeu 
no qual a Sonae Sierra tem uma participação de 50,1%) 
e o Fundo CBRE Iberian Value Added venderam o 
centro comercial Parque Principado (Astúrias) a uma 
empresa detida pela INTU Properties PLC e pelo Plano 
de Pensões do Canadá (CPP) por 141,5 milhões de 
euros. 

 
A 23 de Outubro, a Sonae Sierra e a MAB Development 
inauguraram o centro comercial Hofgarten Solingen, 
situado na cidade alemã de Solingen. No dia seguinte, 
24 de outubro, o centro abriu as suas portas a 270 mil 
potenciais clientes da cidade de Solingen e zona 
envolvente. O novo centro comercial irá oferecer uma 
vasta seleção de lojas, serviços e gastronomia de 86 
marcas de renome. As lojas estão distribuídas por 29 mil 
m

2
 de ABL em três pisos. Um parque de estacionamento 

coberto com 600 lugares garante uma experiência de 
compras confortável. 

 
A 30 de Outubro, a Sonae Sierra, através da sua 
participada Sonae Sierra Brasil, abriu ao público o 
Passeio das Águas Shopping, o maior centro comercial 
do Centro-Oeste brasileiro, reforçando assim a sua 
presença no país. O novo centro comercial localizado na 
cidade de Goiânia (estado de Goiás) conta com 78.000 
m2 de Área Bruta Locável (ABL), num investimento de 
cerca de €150 milhões (R$ 466 milhões) que permitiu a 
criação de mais de 6.300 empregos diretos. 

 
 
A 31 de Outubro, a Sonae Sierra, entrou no mercado 
turco com a criação da Sierra Reval, especialista em 
centros comerciais na Turquia, uma empresa prestadora 
de serviços no setor dos centros comerciais que incluem 
atividades de desenvolvimento, gestão e 
comercialização. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

A Sonae disponibiliza simultaneamente um conjunto 
de informação adicional de cariz operacional e 

financeiro em formato Excel. 
Carregue abaixo para aceder directamente ou 

consulte o site www.sonae.pt 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/13610173/investor%20kit_vFINAL.xlsx
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10 INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 

Notas metodológicas 
 
As demonstrações financeiras consolidadas contidas neste reporte foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro ("IFRS"), tal como adotadas pela União Europeia. A informação financeira relativa aos 
resultados trimestrais não foi objeto de procedimentos de auditoria. 
 
A norma IFRS 11 - Joint Arrangements vem alterar o método de contabilização de investimentos controlados conjuntamente, 
nomeadamente eliminando a possibilidade de consolidação proporcional de entidades que se enquadrem no conceito de 
joint-ventures, tal como é o caso da Sonae Sierra e da Geostar. Nestes termos, a Sonae decidiu, à luz do normativo em 
vigor (IAS 31 – Joint Ventures), antecipando a exigência desta alteração para períodos anuais iniciados a partir de 1 de 
janeiro de 2014 e facilitando a comparabilidade futura das suas demonstrações financeiras, passar a reportar a Sonae 
Sierra e a Geostar de acordo com o método de equivalência patrimonial (único método possível de acordo com essa norma) 
desde 1 de janeiro de 2012. 
 
 
De forma a refletir estes tratamentos contabilísticos e a possibilitar uma melhor compreensão da evolução dos negócios, os 
resultados de 2012 da Sonae foram reexpressos. 
 
 

Glossário 
 

 
ABL 

 

Área Bruta Locável (“Gross Leasable Area”), equivalente ao espaço total disponível para 

arrendamento num centro comercial  

 
Alavancagem de ativos da 
Holding  

Dívida líquida da holding/valor bruto do portefólio de investimentos da holding; valor bruto dos 
ativos determinado com base em múltiplos de mercado, no NAV do imobiliário e capitalização 

bolsista para as empresas cotadas 

 

Alavancagem de ativos dos 

Centros Comerciais 

Dívida líquida/ (propriedades de investimento + propriedades em desenvolvimento)   

Capital investido líquido Dívida líquida + Capital próprio 

 

CAPEX 

 

Investimento bruto em ativos fixos tangíveis, intangíveis e investimentos em aquisições; 
Investimento bruto, excluindo o encaixe decorrente da alienação de ativos 

 

Dívida financeira Dívida total líquida, excluindo suprimentos 
 

Dívida líquida  Obrigações + empréstimos bancários + outros empréstimos + suprimentos + locações 
financeiras – caixa, depósitos bancários, investimentos correntes e outras aplicações de longo 
prazo 

 

EBIT EBT + resultado financeiro + resultado direto de centros comerciais + outros resultados 

 

EBITDA 

 

 “underlying” EBITDA + resultados pelo método de equivalência patrimonial (resultados diretos 
da Sonae Sierra, Zon Optimus e Geostar) +  impacto das operações descontinuadas da 

Optimus + items não recorrentes. 

EBT Resultado direto antes de interesses sem controlo e impostos 

 

Eliminações & ajustamentos 

 

Intra-grupos + ajustamentos de consolidação + contributos das empresas não incluídas nos 
segmentos divulgados 
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Glossário (cont’) 
 

EOP “End of Period”, valor relativo ao final do período em análise 

 

FMCG (Fast –moving consumer 
goods) 

Bens de grande consumo 

 

Free Cash Flow EBITDA – CAPEX operacional – variação do fundo de maneio – investimentos financeiros – 

resultados financeiros – impostos 

 

Investimento técnico líquido Ativos tangíveis + ativos intangíveis + outros ativos imobiliários – depreciações e amortizações 

 

Liquidez Caixa & equivalentes de caixa e investimentos correntes 

 

LTE “Long Term Evolution” é um standard desenvolvido pelo “Third Generation Partnership Project”, 

uma associação do setor das telecomunicações, para o desenvolvimento de comunicações de 
dados de alto débito sobre redes de telecomunicações móveis. O LTE permite um significativo 

aumento de capacidade e velocidade em dados móveis, através da utilização de novas técnicas 
de modulação 

Margem EBITDA  EBITDA / volume de negócios 

 

Outros resultados Resultados relativos a empresas associadas + dividendos 

 

Outros empréstimos Inclui obrigações, locação financeira e derivados  

 

Propriedades de investimento 

 

Valor dos centros comerciais em operação detidos pela Sonae Sierra 

Resultado direto 

 

Resultado do período, excluindo contributos para os resultados indiretos 

 

Resultados Indiretos 

 

Inclui resultados da Sonae e da Sonae Sierra, líquidos de impostos, relativos a : i) avaliação de 

propriedades de investimento; (ii) ganhos (perdas) registados com a alienação de investimentos 
financeiros, joint ventures ou associadas; (iii) perdas de imparidade (incluindo goodwill) e (iv) 
provisões para assets at risk; e outras provisões para possíveis responsabilidades futuras e 

imparidades em ativos não "core" e/ou em operações descontinuadas 

Retorno do capital investido EBIT (últimos 12 meses) /Capital investido líquido   

 

Retorno do capital próprio Resultado líquido n (acionistas) / Capital próprio n-1 (acionistas)  

 

“Underlying” EBITDA EBITDA recorrente dos negócios que consolidam pelo método de consolidação integral (Sonae 
MC, SR, RP e Gestão de Investimentos) 

 

Vendas de base comparável de 
lojas (“LfL”) 

Vendas realizadas em lojas que funcionaram nas mesmas condições, nos dois períodos. Exclui 
lojas abertas, fechadas ou sujeitas a obras de remodelação consideráveis num dos períodos 

 

Valor de ativo líquido (“NAV”) Valor de mercado atribuível à Sonae Sierra - dívida líquida - interesses sem controlo + impostos 
diferidos passivos 

 

Valor de mercado (“OMV”) Justo valor dos ativos imobiliários em funcionamento e em desenvolvimento (100%), avaliado 
por uma entidade independente  
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Demostração dos Resultados Consolidados 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 €           -    €           -   

(1) Inclui provisões, imparidades, reversão de imparidades e goodwill negativo; (2) Dividendos; (3) Inclui: (i) a contribuição do resultado indireto da Sonae Sierra; (ii) a
mais-valia "non-cash" gerada no processo de fusão zon-optimus; (iii) provisões para possiveis responsabilidades futuras em operações "non-core" e/ou descontinuadas e

(iv) imparidades "non-cash"em ativos em exploração.
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Demonstração da posição financeira consolidada 
 
 

 

 
 
 
   

(1) Inclui ativos não correntesdetidos para venda.
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Relatório disponível no site Institucional da Sonae 

www.sonae.pt  
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ADVERTÊNCIAS 
 
Este documento pode conter informações e indicações futuras, baseadas em expetativas atuais ou em opiniões da gestão. 

Indicações futuras são meras indicações, não devendo ser interpretados como factos históricos.  

 
Estas indicações futuras estão sujeitas a um conjunto de fatores e de incertezas que poderão fazer com que os resultados reais 

difiram materialmente daqueles mencionados como indicações futuras, incluindo, mas não limitados, a alterações na regulação, 

indústria, da concorrência e nas condições económicas. Indicações futuras podem ser identificadas por palavras tais como 

“acredita”, “espera”, “antecipa”, “projeta”, “pretende”, “procura”, “estima”, “futuro” ou expressões semelhantes.  

 

Embora estas indicações reflitam as nossas expetativas atuais, as quais acreditamos serem razoáveis, os investidores e analistas 

e, em geral, todos os destinatários deste documento, são advertidos de que as informações e indicações futuras estão sujeitas  a 

vários riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de antecipar e para além do nosso controlo, e que poderão fazer com que os 

resultados e os desenvolvimentos difiram materialmente daqueles mencionados, subentendidos ou projetados pelas informações e 

indicações futuras. Todos os destinatários são advertidos a não dar uma inapropriada importância às informações e indicações 

futuras. A Sonae não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer informação ou indicação futura.       

 

 
 

A SONAE encontra-se admitida à cotação na 
Euronext Stock Exchange. Informação pode ainda 

ser obtida na Reuters com o símbolo SONP.IN e 
na Bloomberg com o símbolo SONPL 

http://www.sonae.pt/

