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MLP Group poszerza współpracę z Grupą ASG
Międzynarodowa grupa ASG (AGI-Shorewood Group), dostarczająca innowacyjne
rozwiązania opakowaniowe dla światowych marek konsumenckich, powiększa
wynajmowaną powierzchnię o blisko 2 tys. mkw. w MLP Pruszków I. ASG łącznie będzie
korzystać już z blisko 8 tys. mkw. w MLP Pruszków I.

ASG Bydgoszcz Sp. z o.o., należąca do Grupy ASG, zawarła umowę najmu 2 tys. mkw. powierzchni
magazynowych w parku logistycznym MLP Pruszków I. Tym samym Grupa, specjalizująca się
głównie w opakowaniach kartonowych, wynajmować będzie łącznie blisko 8 tys. mkw. powierzchni
w parku logistycznym MLP Pruszków I.
Grupa ASG, poprzez Agi Media Warszawa Sp. z o.o., wynajmuje obecnie ponad 5 tys. mkw.
powierzchni produkcyjnej oraz nieco ponad 900 mkw. powierzchni biurowo–socjalnej. Nowa
powierzchnia zostanie skomunikowana z wynajmowaną dotychczas. „Naszym celem jest elastyczne

dopasowywanie się do aktualnych potrzeb każdego z najemców. Cieszymy się, że nasze działania
zostają docenione, a dotychczasowi najemcy poszerzają zapotrzebowanie o nowoczesne powierzchnie
magazynowo-produkcyjne” – komentuje Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes
Zarządu MLP Group S.A.
ASG to globalna firma, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji opakowań dla
szerokiego wachlarza branż (m. in. kosmetycznego, farmaceutycznego, home entertainment,
elektroniki użytkowej). ASG swoją strategię opiera na kompleksowym działaniu, celem którego jest
dostarczenie gotowego opakowania do klienta, projektu włączając w to również projekt. Obecnie ASG
zatrudnia 3 tys. pracowników w kilkunastu zakładach produkcyjnych i biurach projektowych na całym
świecie, w tym w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, a także Australii i Stanach
Zjednoczonych. W skład grupy w Polsce wchodzą 3 zakłady m.in. ASG Bydgoszcz Sp. z o.o.,
specjalizująca się w produkcji opakowań dla przemysłu beauty & personal care, a także AGI Media
Warszawa Sp. z o.o. i Shorewood Poland Sp. z o.o., specjalizujące się w druku materiałów
dla przemysłu home entertainment.

MLP Pruszków I jest pierwszym parkiem logistycznym zbudowanym i zarządzanym przez MLP Group.
Na 43 hektarach znajduje się 167 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo–produkcyjnej.
Powierzchnia centrum obecnie zagospodarowana jest przez około 50 klientów, którzy wynajmują
powierzchnie od 200 do 18 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 w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym
przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług,
wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz
stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.
MLP Group jest obecnie właścicielem sześciu parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.
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