Pruszków, 10.06.2014

MLP Group pozyskało pierwszego najemcę w Lublinie
Pierwszym najemcą nowego parku logistycznego MLP Lublin będzie spółka ABM
Greiffenberger Polska, która wynajęła ok. 9,8 tys. mkw. powierzchni magazynowoprodukcyjnej.
Pierwszym najemcą parku logistycznego w Lublinie będzie spółka ABM Greiffenberger
Polska, która będzie miała do dyspozycji ok. 9,8 tys. mkw. powierzchni magazynowoprodukcyjnej. Gotowy obiekt zostanie przekazany do użytku pod koniec tego roku. ABM
Greiffenberger specjalizuje się w produkcji silników i systemów napędowych. Obecnie na
całym świecie zatrudnia ok. 700 pracowników. Roczne obroty ABM Greiffenberger sięgają
100 milionów Euro. ABM Greiffenberger jest częścią holdingu Greiffenberger AG,
notowanego na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
„Wschodnia część naszego kraju jest coraz bardziej atrakcyjnym regionem dla inwestorów
planujących najem nowoczesnych powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Szczególnie
popularny jest właśnie region Lublina. Podpisaliśmy już umowę na najem z pierwszym
klientem i prowadzimy negocjacje z potencjalnymi inwestorami, którzy zainteresowani są
ulokowaniem swojej działalności w tym miejscu. Zawarcia kolejnych umów spodziewamy się
w najbliższych miesiącach.” – powiedziała Dorota Jagodzińska-Sasson, Członek Zarządu
MLP Group S.A.
Na terenie nowego parku logistycznego MLP Lublin powstanie kompleks obiektów
magazynowo-produkcyjno-biurowych

wraz

z

infrastrukturą

techniczną,

wspólnymi

powierzchniami i układem komunikacyjnym. Docelowa powierzchnia przeznaczona na
wynajem wyniesie ok. 55 tys. mkw.

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje
MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce.
Grupa działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając
wszechstronnych rozwiązań wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym
oraz dystrybucyjnym w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej. W celu
zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, wszystkie projekty realizowane przez Grupę
wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu builtto-suit.
MLP Group prowadzi obecnie pięć parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń. Pod koniec kwietnia 2014 r. sfinalizowano
zakup działki inwestycyjnej, na której powstanie nowy park logistyczny MLP Lublin o docelowej
powierzchni najmu ok. 55 tys. mkw. Posiadane przez Grupę obecnie grunty na terenie Polski
(ponad 169 ha) pozwalają na uzyskanie docelowej powierzchni magazynowo-produkcyjnej sięgającej
774 000 m².
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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