BR Partnerss e Generral Shoppiing Brasill assinam
parceria
a para inv
vestimen
nto em ou
utlets

São Pa
aulo, 23 de abril de 2012 – O BR Partners
P
e a General Sho
opping Brasil comunicam ao
mercad
do que foi asssinado um me
emorando de entendimen tos para o de
esenvolvimento de shoppin
ngs
de outlet no país. A General Sho
opping Brasil já está no se
egmento por m
meio do Outle
et Premium SSão
a prospecção, planejamen
nto, desenvollvimento e in
nvestimento d
dos
Paulo e participa ativamente da
shopping centers dos quais é sócia. Adicionalme
ente, comercializa e administra os
endimentos, e presta servviços de admiinistração de estacioname
entos e de gerenciamento do
empree
suprim
mento de enerrgia elétrica e água dos shopping cente
ers.
Os apo
ortes serão diivididos iguallmente em 50
0% em um in
nvestimento ttotal de US$ 300 milhões.. O
investimento inclui o segundo outlet
o
da Ge
eneral Shoppiing Brasil, Ou
utlet Premium Brasília, q
que
á começar a operar
o
em junho de 2012,, e um terceiiro empreend
dimento a serr construído e
em
deverá
Salvado
or, Outlet Pre
emium Salvad
dor. A expecttativa é de de
esenvolver 7 outlets até 2
2015.
O inve
estimento oc
corre em um
m momento favorável do
o setor e d
de indicadore
es econômico
os.
Atualm
mente o setorr de shopping
g centers tem
m 430 shoppin
ngs com uma
a área bruta locável de 10
0,3
milhõe
es de m2 (Abra
asce). Em 2011 o crescime
ento de vend
das nos shopp
ping centers ffoi de 18,7% e a
expecttativa é que para 2012 o número de shopping
s
centters atinja 474 e 11,9 miilhões de m2 de
ABL. As
A perspectiva
as futuras co
ontinuam otim
mistas por co
onta da baixa
a penetração
o das vendas de
shopping centers no
o Brasil com relação ao varejo
v
total q
quando comp
parados a outtros países e do
o macroecon
nômico favorrável de que
eda da taxa de desemprrego e de ju
uros. O gran
nde
cenário
crescim
mento do setor, combinad
do com o dessenvolvimento
o da demand
da do consum
midor brasileiro,
está criando oporttunidades para novos forrmatos e can
nais de vend
da como o o
outlet, que foi
desenv
volvido com sucesso nos Esstados Unidoss nos anos 70 .
De aco
ordo com Ale
essandro Vero
onezi, presid
dente da Gen
neral Shoppin
ng Brasil “A entrada do BR
Partne
ers como sóciio nos empre
eendimentos provê escalaa para acelerrar o ritmo d
de expansão da
Genera
al Shopping Brasil.
B
Além disso traz um sócio que forrtalece a posiição financeirra e estratégica
da com
mpanhia”.
“Os ou
utlets são uma
a evolução na
atural para o setor com u
um grande po
otencial de crrescimento pa
ara
os pró
óximos anos, e acreditam
mos que com
m a General Shopping Bra
asil temos u
um sócio que
e é
pioneirro no segme
ento no país,, com enorm
me experiênccia no desen
nvolvimento e operação de
shoppings”, acresce
entou Gregorry Reider, só
ócio responsáável pela áre
ea de Private
e Equity do BR
ers.
Partne

Sobre o BR Partnerrs
O BR Partners
P
foi fundado
f
em 2009, por Ric
cardo Lacerd
da, para ser um banco de
e investimenttos
comple
eto, com sólido conhecime
ento sobre ass companhiass brasileiras, seus mercados e dinâmicas.
Entre os seus prin
ncipais serviç
ços estão: Asssessoria em fusões e aq
quisições, IPO
Os, follow-on
ns,
dos, e investiimentos em Private
P
Equitty. O BR Partners tem uma forte base de
produttos estruturad
capitall estabelecid
da pelo inve
estimento do
os sócios exxecutivos e d
de investido
ores financeiros
diferen
nciados – emp
preendedoress e famílias dos
d mais variaados setores da economia global. Fech
hou
o prim
meiro trimestre de 2012 como
c
um dos três maiorres assessoress no segmen
nto de fusõess e

1

aquisiç
ções segundo
o a Bloomb
berg, Thomso
on e Merge
er Market (e
em volume de transaçõ
ões
anunciadas).
brap.com.br
www.b

hopping
Sobre a General Sh
A General Shopping
g Brasil inicio
ou suas ativid
dades em 19889 e hoje está
á entre as líderes do rankiing
nacional de shoppin
ng centers. É uma das se
eis empresas de capital a
aberto do seggmento no Pa
aís,
ções negociadas na Bolsa de Valores de
d São Paulo
o (Bovespa), e a maior no
o estado de SSão
com aç
Paulo. Possui 14 sh
hopping centters em operração, dos qu
uais detém u
uma particip
pação média de
80,2% em ABL. Jun
ntos somam 262,8
2
mil m² de Área Brutta Locável (A
ABL), sendo 2
210,9 mil m² de
ABL prrópria. No tottal, seus shoppings têm mais de 1,5 mil lojas. O grupo tem q
quatro projettos
em andamento: Ou
utlet Premium
m Brasília, em
m Alexânia ( GO); Parque Shopping Su
ulacap, na zo
ona
d Rio; Parqu
ue Shopping Maia,
M
em Guarulhos e o Un
nimart Atibaia
a, em Atibaia
a.
oeste do

mações Adicio
onais:
Inform
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